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-ОСТАННІ ВІСТІ -
- П'ятниця, 10 березня, 1967 

В АМЕРИЦІ 
ФЕДЕРАЛЬНИЙ УРЯД ПРОСИТЬ НАЙВИЩИЙ Суд 

ЗДА, щоб поширив засаду про рівні щодо числа виборців 
виборчі округи-також і на вибори, що відбуваються в по
вітах і містах. Найвищий Суд в 1964-му році вирішив, що 
Виборчі округи для конгресових виборів, і до виборів до 
стейтових леґіслятур мусять бути рівні; щодо числа ви 
борців, щоб кожний виборець мав один голос. До того 
часу деякі сільські округи мали тільки 50,000 населення, 
а міські 150,000, бо число населення значно змінилося 
впродовж кількадесятьох років. Федеральний Уряд про
сить Найвищий Суд, щоб засаду „один виборець — один 
голос" поширив і На виборчі округи, що обов'язують під 
час повітових та міських виборів. 

АЕРОНАВТИЧНА І КОСМІЧНА АГЕНЦІЯ випусти
ла в лет довкола Землі сателіта, котрий мас досліджувати 
соняшну радіацію. Цей сателіт називається ОСО - 3, бс 
довкола Землі вже кружляли два сателіти цієї програми-
ОСО - 1 . випущений в 1962-му році; і ОСО - 2 з 1966 го року 
ОСО - 3 кружляє довкола Землі у віддалі від 364-ох де 
377-ох миль. Від цього року збільшується радіяція Сонця, 
і вона буде найбільша в 1969-му році, саме тоді, коли аме
риканські астронавти могли б пробувати летіти на Місяць 
Соняшну радіацію можна досліджувати тільки з-поза ат
мосфери Землі. Радіяційні бурі могли б бути перешкодою 
для астронавтів, що полетять на Місяць. 

ОКРЕМА КОМІСІЯ, СКЛАДЕНА З ЖІНОК, звітува
ла президентові Джансонові, що тепер затруднюсться де
що більше жінок в урядових установах, але ще й тепер 
жінки є покривджені під цим оглядом в порівнянні з чоло
віками. Президент прийняв до відома цей звіт і обіцяв ви
дати зарядження до всіх урядових агенцій, щоб приймали 
на працю більший відсоток жінок, щоб не було дискримі
нації на основі статі. Президент зарядив, щоб урядові 
агенції подали статистику затруднення жінок і чоловіків. 
В 1966-му Президент найменував на вищі урядові станови
ща 16 жінок; На нижчі становища, на які не іменує Пре
зидент, в 1966-му році прийнято тільки 117 жінок, що 
становить 1,5 відсотка Всіх затруднених. 

50 ПИСЬМЕННИКІВ І ВИДАВЦІВ ІЗ 1,000 зали
шили залю в Ню Йорку перед промовою віце-президента 
Гюберта Гомфрі, який мав промовляти під час церемонії 
роздавання нагород за найкращі книжки Один із демон
странтів підійшов до сцени, на якій стаяв Гомфрі, і сказав: 
„Пане віцепрезидент, ми палимо дітей у В'єтнамі!" Коли 
демонстранти вийшли зі залі, Гомфрі сказав: „Це є те, що 
ми називаємо свободою промов". 1,000 присутніх оваційно 
вітали чйце-презндента "і ЦІ йогоміяова: та цілу його промо
ву, Гомфрі говорив про толеранцію при видаванні книжок 
і зовсім не згадував В'єтнаму. „Америка — це вільний ри 
нок для. осіб, що мають щось сказати, і ніхто не сміє за 
сказане боятися" — казав віце-президент. 

У СВІТІ 
САВДІ АРАВІЯ ЖИРНУЛАСЬ ІЗ СКАРГОЮ.до Ра

ди Безпеки Об'єднаних Націй, що азійсько-африканські та 
комуністичні члени Спеціальної Комісії ОН для справ ко
лоніалізму рішили не оприлюднювати девяти арабських 
петицій про терор в південній Арабії зорганізований і 
субвенціонований Об'єднаною Арабською Республікою 
(Єгиптом), чи пак єменськими арабами на службі Єгипту 
Бритійськнй делегат до ОН лорд Карадон заявив, що дея
кі азійсько-африканські делегати стосують дві мірки в 
підході до колоніалізму — бачучи тільки європейські дер
жави, а не бачучи себе. 

У ВАНгаНҐТОШ ВІДБУДЕТЬСЯ 20 - 21 КВІТНЯ ц.р. 
КОНФЕРЕНЦІЯ 7-ох СОЮЗНИКІВ у В'єтнамській війн! 
проти комуністів. ЗДА, Австралія, Нова Зеляндія, Філіп
піни, Сіям, Південна Корея і Південний В'єтнам будуть 
репрезентовані своїми міністрами закордонних справ. Без
посередньо перед тією конференцією відбудеться конферен
ція Південно-азійського оборонного пакту (СЕАТО), до 
якого належать також Британія і Франція, які проте від
мовились від участи у В'єтнамській війні. 

В БАГУИО, НЕДАЛЕКО МАНІЛІ НА ФЕЛПППИАХ 
ВІДБУЛАСЯ наприкінці минулого тижня конференція 
американських амбасадорів з 14 - ох далекосхідніх дер
жав і Гонг Конгу, на якій проводив асистент державного 
секретаря для далекосхідніх справ, Вільям Банді. Були 
прнявними також головний командант американських 
військ у В'єтнамі гей Вестморленд і амбасадор ЗДА в ОН 
Артур Голдберґ. Щойно тепер оприлюднено, що зібрані 
там американські амбасадорн висловилися проти воєнних 
поступок комуністам у В'єтнамі, ствердивши, що вони 
радше пошкодять, як поможуть, справі миру. 

ЯПОНІЯ ПРИХИЛЬНО ПОСТАВИЛАСЬ до пропози
ції Індії - зайняти спільний фронт проти проектованого 
американсько - совєтського договору проти поширеяш 
атомової зброї, — заявив речник японського міністерств:' 
вакордонних справ. Хоча Японія ставиться рішуче нега^ 
тивно до атомової зброї, тямлячи власну катастрофу з 194Г 
року, проте вона вважає, що малі неатомові держави по 
винні боронитись проти загрози диктату й шантажу збок\ 
атомових держав. Ця опозиція охоплює в першу чергу Ін 
дію, Японію, Західню Німеччину, Італію, Швецію й Швай– 
царію. 

КРІШНА МЕНШІ ДІСТАВ НОВІШ ШАНС дістатися 
до індійського парламенту. Цей прокомуністичний індій
ський діяч, колишній амбасадор Індії в ОН, де він завжди 
йшов разом з СССР і його сателітами і демонстрував осо
бливо проти ЗДА, пізніше військовий міністер за прем'єрс
тва Джавагарлала Неру, програв в недавніх парламентар
них виборах в Індії, де кандидував. як „незалежний". Од
нак безпосередньо після виборів його переможець - опо
нент С.Г. Барве нагло на удар серця. Менон буде канди– 
дувати знову в доповняльних виборах у квітні чи травні 
цього року. 

АНГЛІЙСЬКІ ЦИВІЛЬНІ ОСОБИ МАСОВО в и ї з 
д я т ь з Адену й Цілого південного Арабського півострова 
з уваги на щораз більший тамошній терор різних супер
ницьких арабських підпільних організацій, та на загрозу, 
що в наступному році одверто вмаршус туди єгипетське 
військо. Британія проголосила, що в 1968 році вона визнає 
суверенність т.зп Південно-арабської Федерації і відкличе 
звідтіль своїх понад 15.000 вояків та зліквідує головну 
кватиру своєї збройної сили, яку зберігає на Середньому 
Сході. Цю ситуацію використовує Єгипет. 

ТУТ ЗУСТРІНУТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТИ 
і АМЕРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ 

Яа фото конференцій на заля в готелі Сан Рафаель в Пунта 
дель Есте в Уругваї, де в квітні 1967-го року відбудеться 
важлива конференція президентів держав Північної і Пів
денної Америки. В конференції візьме участь особисто 

також президент Джансон. 

ДЖАНСОН ПРОПОНУЄ ПОЛЕГШ! ДЛЯ 
ПРОМИСЛОВЦІВ, СКАСОВАНІ 5 МІСЯЦІВ 

ТОМУ 
Вашингтон. — Президент.ці податкові полегші, бо ін– 

Джансон на пресовій конфе
ренції 9-го березня повідо
мив, що просить Конгрес, 
щоб негайно привернути по
даткові полегші для бизнес– 
менів і промислових інвести
цій, які на просьбу Уряду 
були скасовані 5 місяців то
му. В листопаді скасовано 
звільнення від оподаткуван
ня, на сім відсотків від інвес
тицій, які промисловці вкла– 

вестицц значно зменшилися, 
і тому економісти передбача
ють економічну знижку, ко
ли і далі триватиме такий 
стан. Але Президент заявив, 
що Уряд не залишив свого 
пляну збільшити прибутко
ві податки від корпорацій і 
особисті на 6 відсотків. Ці 
збільшені податки мали б 
обоа'язувати від 1-го липня 
цього року. Представники 
промислу з радістю прийня– 

дали в свої фабрики. Тоді - ли вістку про те, що Уряд 
зроблено це на те, щоб спо– | пропонує привернути подат– 
вільнити темп розвитку еко– І кові полегші від інвестицій. 
номіки, бо загрожувала ін
фляція. Тепер економічні по– 
кацники виявили, що темп 
збільшення економіки так 
сповільнився, що Уряд виз– 

Конґрес має діяти в цій 
справі негайно, це значить, 
що за яких два тижні мав би 
бути схвалений законопро
ект про податкові полегші 

нав за конечне привернути ' для промисловців. 

Президент Джансон хвалить Гомфрі, як 
майбутнього кандидата на віце-президента 

Вашингтон. — Президент 
Джансон 9-го березня на 
пресовій конференції хвалив 
Віце-президента Гюберта Г. 
Гомфрі як найліпшого дер
жавного працівника, якого 
він знав в своєму житті, і за
певнив журналістів, що Гом
фрі буде кандидатом на віце-
президента в 1968-му році, 
якщо він сам буде канднду– 
вати На пост президента. 
Джансон заявив, що він ви
соко оцінював працю Гомфрі 
на Номінаційній Демокра
тичній Конвенції в Атлантик 
Ситі в 1964-му році, коли 
пропонував його на пост ві
це-президента, і тепер ще ви
ще ставить його особу як 
державного працівника. В 
політичних колах гадаюгь, 
що між демократичними 
провідниками є опозиція 
проти особи Гомфрі, коли 

Президент вже тепер уважав 
за відповідне своїм авторите
том підтримати свого заступ
ника. Щодо себе'самого то 
Президент не висловився в 
цій справі, заявляючи, що 
вирішить справу своєї кан
дидатури аж після січня 
1968-го року. Президент ска
зав, що існують різні спеку
ляції щодо його майбутності! 
після 1-го січня 1969-го ро
ку, але він вирішить цю 
справу аж по кількох міся
цях, коли знатиме напевно, 
що зробити в справі канди
датури в 1968-му році. Га
дають, що коли Джансон ви
рішить не кандидувати в 
1968 році, то він повідомить 
про це якнайпізніше, щоб 
міг користуватися своїм ав
торитетом Президента як
найдовше серед демократич
них провідників. 

Президент підтримує свою В'єтнамську 
політику всупереч критикам 

Вашингтон. — Президент 
Л. Б. Джансон твердо під
тримав свою дотеперішню 
політику супроти В'єтнаму, 
заявивши, що він має кращі 
підстави для приймання по
станов, ані ж його критики, 
бо він спирається на зві– 
домленням американського 
дипломатичного корпусу, на 
досвіді голів штабів зброй
них сил, на рекомендаціях 
членів Уряду та, зокрема, на 
поглядах державного секре
таря' і секретаря оборони. 
Президент відмовився входи
ти в полеміку з окремими 

стараються здобути пропа
гандою в широкому світі та 
на американському терені те, 
чого не всилі здобути на бо
йовому фронті. Президент 
висловив переконання, що 
Совєтн бажають собі миру у 
В'єтнамі, але — додав — всі 
у світі бажають собі цього. 

Хоча Президент розпочав 
свою пресову конференцію 
9 березин ц. р. широкою за
явою про привернення інве
стиційних кредитів, кроте 
більшість питань на тій кон
ференції стосувалися В'єт
намської проблеми. Хоча га– 

своімн критиками, признав– зетні представники за іме– 
шн їм право розбіжности нем називали критиків двох 
думки, та заявив тільки, що | демократичних критиків, які 
вимагає від них такої самої в остпнніх днях наробили 
щирости, з якою він вислов
лює власні погляди. З кон
кретних справ, Президент 
заповів, що в недалекому 
часі стрінеться „десь на Ти
хому океані", з американсь
ким амбасадором у Півден
ному В'єтнамі Генрі Кеботом 
Ладжом і командантом та
мошніх а м є р н к анських 
збройних сил генералом 
Вестморлендом. Президент 
відмовився ствердити вираз
но, що воєнна ситуація у 
В'єтнамі змінилися настіль
ки в американську користь, 
що можна б говорити про 
недалеку перемогу, але за
явив, що нема ніякої загро
зи, щоб воєнну перемогу міг 
осягнути Північний В'єтнам. 

своїми виступами великого 
шуму, а саме —- сенатора 
Роберта КеннедІ й колиш
нього асистента през. Кеннс-
ді проф. Артура Шлезінґе– 
ра — проте Президент ні ра
зу не назвав ні одного з них. 
Зате Президент потвердив 
ще раз, що Америка готова 
переговорювати про зами
рення^ В'єтнамі ,,беззасте– 
режено і з застереженнями, 
під час бойових дій і після 
припинення їх" — на терені 
Женевської конференції, на 
форумі Об'єднаних Націй 
або конференції азійських 
держав. Але Президент рі
шуче відмовився припинити 
„половину" війни з зали
шенням комуністам права 

УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНІМ СВІТІ 

Комуністи знають це і тому і продовжувати цілу війну. 

Західня Німеччина відмовляється силою 
зміняти сучасні кордони 

Бонн. — Німецька Федера
тивна Республіка відмовля
ється від сили, як засобу 
для переведення зміни тепе
рішнього територіяльно - по
літичного стану в Европі — 
заявив західньо - німецький 
міністер закордонних справ 
Віллі Брандт. Він запевнив 
також, що хоча ЗахіДня Ні
меччина не може визнати ре
жим Вальтера Ульбрихта за 
„легітимну державу", проте 
„знаємо добре, що там існує 
певний політичний устрій. 

Чого не можемо зробити, то 
визнати Східню Німеччину 
за чужу державу". Існуючі 
розбіжності щодо кордонів 
можна буде розв'язати тіль
ки після покращання взає
мин, а не перед тим — зая
вив Брандт, натякнувши та
ким чином на спір за ні
мецько - польський кордон 
на Одрі - Ніссі. Віллі Брандт 
заповів, що західньо-німець
кий уряд передасть ту його 
заяву окремою офіційною 
нотою до відома Совстському 
Союзові. 

Директор Сталевої Корпорації ЗДА 
критикує торговельну політику 

Ню Иорк. — Директор Промислова Асоціяція 
Сталевої Корпорації ЗДА 
Роджер Блав, промовляючи 
яа прийнятті Товариства 
Консулів в готелі Пляза, 
гостро критикував торгове
льну політику ЗДА за те, що 
вона не дбає про розвиток 
свого промислу, бо зменшує 
мита на привожені з закор
дону товари. І це діється то
ці, коли ці самі закордонні 
держави утруднюють аме
риканський експорт високи
ми митами. Блав казав, що 
воно, може, не випадало б 
говорити про це'на такому 
прийнятті, що його влашто
вують для консулів закор
донних держав, але він спо
дівається, що його промова 
не пошкодить приязні з чу
жими державами тільки то
му, що вона щира і правди
ва. Це прийняття влаштува
ли спільно Торговельна, і 

Клюб для справ світової тор
гівлі. Директор Сталево 
Корпорації твердив, що лі
беральна торговельна полі
тика ЗДА та дешевші кош
ти продукції в чужих держа
вах спричинюють труднощі 
американському промислові, 
який не може експортував 
своїх товарів за кордон. За 
тонну німецької сталі плати
ться тут мито у висоті 510-ОХ 
а за тонну американської ста 
лі. привезеної до Німеччини 
треба заплатити митто з по
датками у висоті S33.73. 

Донька Сталіна просить політичного 
азилю в ЗДА 

У РОЧЕСТЕРІ 
ВІДБУДУТЬСЯ ЗБОРИ 

УККА 
Рочестер. — У неділю 19-

го березня о 3-ій по полуд
ні, в залі т-ва „Самопоміч" 
на 1050 Кліфорд вулиці, від
будуться Загальні Річні 
звітно - виборчі збори Від
ділу УККА.з участю делега
тів Установ та поодиноких 
членів — платників УНФон– 
ду, з правом рішаючого го
лосу. Коли б хтось із учас
ників не вплатив свого внес
ку до УНФонду. то може 
вплатнти на місці і тим са
мим автоматично набуває 
право рішаючого голосу. 
Головою Управи Відділу У– 
ККА в Рочестері с Василь 
Андрусншин. 

МИСТЕЦЬКИП ВЕЧІР 
МАТВІЯ КОСТИІІІШІЛ 
Гемпстед, Л. А. — На мі

сячних Зборах 327 Відділу 
УНСоюзу, Т-ва ..Запорізька 
Січ", які відбудуться в неді
лю, 12-го березня о год.. 6 
вечером в залі української 
кат. церкви при 709 Фронт 
Ст. у Гемпстед, Лонг Ай– 
ленд, буде окрема мистець
ка частина, присвячена пое
зіям Матвія Костншина. В 
цій мистецькій програмі бу
дуть прочитані деякі твори і 

виїмки з творів Матвія Кос
тншина. багато творів якого 
були публіковані в україн
ській пресі та календарях, 
видаваних в Америці і Кана
ді. 

У ТОРОНТІ ПТІГМЕ 
„КАССАНДРА" ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ 
Торонто. — Існуючий тут 

вже 12 років театр ,.Загра
ва" закінчує працю над вис
тавою драматичної поеми 
Лесі Українки .,Кассандра", 
в якій візьмуть участь по
над 20 старших віком і мо
лодих акторок та акторів. 
,.Кассандра" буде показана 
двічі в залі Дому на вул. 
Крісті. ч– 85: 2-го і 9-го 
квітня ц. р. „ З а г р а в а " 
мала показати її ще минуло
го року, однак, тоді вистава 
не відбулась з незалежних 
від театру причин. 

В САСКАТУПІ ПОМЕР Д-Р ЮАН ЛЕМІШКА 
У вівторок 21 лютого по

мер в Саскатуні по довгій 
недузі відомий громадсько-
суспільний діяч та лікар д-р 
Іван Лемішка на 71-му році 
життя. 

Похорон покійного відбув
ся в п'ятницю, 24 лютого з 
катедральної церкви св. 
Юрія в Саскатуні при вели
кій участі вірних. 

Громадські збори в Шикаґо схвалили 
становище УККА 

Вашингтон. - За газетни 
ми повідомленнями, донька 
Иоснфа Сталіна Світляна 
буцім-то втекла на Захід з 
Совєтського Союзу, знай
шовши контакт з американ
ською амбасадою в Ню Делі. 
Хто цей контакт зробив, ко
ли вона виїхала з СССР і 
де тепер знаходиться — все 
це покищо тайна. Американ
ські керівні кола відмови
лись дати на це будь-яку 
відповідь. Світляну Сталіну 
бачили в Москві востаннє в 
1953 році, останньому році 
життя її батька Сталіна. Піс
ля його смертн зникла одна

ково вона, як її старший 
брат Васілій. генерал совєт
ського летунства. Були вже 
раніше газетні вістки, що йо
го арештували були, як на– 
логового пияка і заслали і 
Що він помер у 1962 році. 
Двоюрідного брата Світля– 
нн Якова вивезли німці і він 
буцім-то згинув в німецько
му полоні. Світляна вийшла 
заміж за сина одного з „ста
рих большевнків" Лазара 
Кагановіча, полковника Ми– 
хаіла Кагановіча і мала двоє 
дітей, сина і Доньку. Світля
на Сталіна має сьогодні ко
ло 57 років. її мати помер
ла в 1932 році. 

Помер видатний мистець Борис Крюків 
Буенос Айрес. — б берез– 

У ВІДНІ ПОМЕР 
Д-Р СТЕПАН БОДНАРЧУК 

Відень. — Дня 8 лютого 
помер тут д-р Степан Бод– і 
нарчук, який учителював в 
австрійських гімназіях і був 
лектором української мови у 
Віденському університеті. 

ня ц. р. помер тут на затяж
ну недугу пістряка Борис 
Крюків, один із найвидатні– 
шнх сучасних українських 
академічних малярів стар
шої генерації. Борис Крюків 
народився у 1895 році, скін
чив Київську академію мис
тецтва і був замолоду модер
ністом. За совстськнх часів, 
не захотівши перейти на 
офіційну мистецьку лінію 
,.соцреалізму" — знайшов 
компроміс у реалізмі з до
мішкою романтичного імпре
сіонізму, при чому всла
вився головно своїми теат
ральними декораціями, ілюс
траціями книжок та графіч
ними рисунками. Виїхавши 
під час останньої світової 
війни за кордон звернув на 
себе увагу своєю виставкою 
V Львові, а після того своїми 
численними портретами й 
образами, робленими в Ав
стрії. Поселившись в Буенос 
Айресі в Аргентині присвя
тився головно історично-ко
зацькій тематиці, при чому 
залюбки творив не тільки 

Шикаґо (МД) — Захода
ми окремого Громадського 
Комітету, відбулися тут 5-го 
березня 1967 р. Збори Ук
раїнців міста Шикага, в я– 
ких приймало участь понад 
500 учасннків– Збори відкрив 
вступною провою голова Ді
лового Комітету інж. Ми
рослав Гриневич. Президію 
Зборів, з одинадцяти членів, 
очолював д-р Михайло Во– 
робець. Модератором нарад 
був д-р Мирослав Харке– 
внч. Доповідь на тему ..При
мирення чи боротьба?" ви
голосив проф. Іван Вовчку. 
В історичному аспекті, допо
відач перевів аналізу та по
робив висновки, що як у 
минулому, так і тепер такти
ка ворога у відношенні до 
у к р аїнського народу не 
зліннлася. Тому також не 
може бути зміни з нашого 
боку. -— не примирення, а 
продовження боротьби з во

рогом. На тлі цієї доповіді, 
доповідач і дискутантя об
говорювали також питання 
т. зв. „контактів" і „зустрі
чей ". В загальному, це об
говорення відбулося в спо
кійній і речеевій тонації, 
хоч диспутантами були 
громадяни різних політич
них переконань. Не було за̂ – 
перечень до настанови до
повідача, що про ці питан
ня треба дискутувати та їх 
вирішувати з найбільшим 
почуттям відповідальности, 
і то внутрішнім українським 
порядком, а не на очах воро
га. При цьому доповідач і 
диспутанти наголошували 
потребу нашої організованої 
постанови, придержуючися 
постанов і напрямних нашої 
громадської централі Укра
їнського Конгресового Комі
тету Америки (УККА)– Збо
ри схвалили відповідні ре
золюції. 

Представництво ПАБНА інтервенювало 
проти консулярного договору 

Вашингтон (ПАБНА) -
В п'ятницю. 17-го лютого 
делегація ПАБНА (Прияте
лі А н т н б о л ь ш евицького 

Мундт при обіцяв все зроби
ти, що в його силі, щоби не 
допустити до ратифікації 
того договору, але так як 
тепер справи стоять, заявив 

Бльоку Народів в Америці) І сенатор, то все залежить від 
відвіддала лідера меншості! І того, як поставиться сена– 
Сенату сенатора Е. М. Дірк– І Т0Р Е- м - Дірксен. 
сена та сенатора Карла Е. І Після побачення з сена– 
- , і тором Мундтом, делегація Мундта в справі консуляр–' Т1. гг, А „:„„. ' v J г ІІАЬНА відвідала сенатора 
ного договору між ЗДА і в . М Дірксена. Лідер мен– 
Совєтським Союзом. Крім І шоста Сенату прийняв Деле– 
словної інтервенції, делеґа– ґацію холодно, не так як 
ція ПАБНА вручила обом! минулого року (26-го січ^ 
сенаторам петицію проти ня). Видно було, що він змі– 
консулярного договору, яку нив своє попереднє станови

ще і буде голосувати за ра
тифікацією договору. На 
аргументи п р є д с т а вників 
ПАБНА сенатор виминаючо 

підписали 10.000 людей. 
Сенатор Карл Е. Мундт 

прийняв дуже прихильно 
делегацію ПАБНА та впов
ні згоджувався з нею, що сказав, що він візьме до ува– 

Сл. п. Борис Крюків 

індивідуальні типи, але й 
малі та великі композиції. 
Був неперевершиннм мист– 
цем-звелнчником Козаччи
ни, хоч ного пребагата уява 
підсувала йому найрізнород– 
нішу тематику. Намалював, 
м. ін. два портрети Кардина
ла Иоснфа Сліпого і образ– 

консулярннн договір є не 
тільки наскрізь шкідливий 
для ЗДА, але також, що він 
буде тяжким ударом для 
визвольної боротьби поне
волених народів в імперії 
червоної Москви. Сенатор 

мозаїку Божої Матері у но
вій греко-кат. катедрі у Бу
енос Айресі. Дістав багато 
нагород за ілюстрації кни
жок у великих аргентинсь
ких і еспанських видавниц
твах. У Ню Иорку влашту
вав дві індивідуальні вис
тавки. Третьої, до якої під
готовлявся вже йому не по
щастило завершити. Зали
шив дружину Ольгу Гурсь– 
ку. пр фесійну мисткиню, та 
доньку. 

ги всі факти, за і проти, і 
аж тоді рішиться, як буде 
голосувати. 

Перед інтервенцією в се
наторів, делегація ПАБНА 
була присутня на залі в часі 
свідчення проф. Л. Добрян– 
ського, голови УККА, пегед 
сенатською комісією закор
донних справ. Заля в часі 
свідчення проф. Л. Добрян– 
ського була виповнена по 
береги, включно з стоячими 
місцями. 

Делегацію ПАБНА очо
лювала пані Уляна Целе– 
вич з Шикаґо. Крім неї. з 
українців в делегації були 
Інж. В. Ю Масвськнй. який 
також заступав ООЧСУ. та 
мґр. Юрій П. Нальчицький. 
який заступав також СУСТА 
ІТУСМ. 
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Безумовна вимога 
Полагодження справи, від якої залежало „спасіння 

республіки", старовинні називали „категоричним імпера
тивом". Такою ж безумовною вимогою для — можна б 
сказати — спасіння нашої республіки, для нашої всебіч
ної й успішної допомоги українському народові в ного 
змаганнях до волі й незалежності!, треба вважати впоряд
кування наших внутрішніх відносин, потребу якогось мо
раторію в підсичуваних всілякими „обставинами" внутріш
ніх суперечностях та якогось домовлення, що поодинокі 
Наші угруповання, не зрікаючнсь свох партикулярних ці
лей і змагань, працюватимуть і співпрацюватимуть для, 
без сумніву, спільної для всіх найбільшої мети — визво
лення українського народу та відновлення соборної і су
веренної української держави. 

Це правда, що наші внутрішні відносини не с інші і 
гірші від відносин серед інших національних груп. Та це 
мала потіха. Ми маємо всі причини і потреби на те, щоб 
вони були ліпшими. А проте, від деякого часу, після того, 
як уже могло здаватись, що всі наші політичні й громад
ські угруповання з кожним роком „зживаються", що в за
буття відходять давні суперечності, злагіднюються анта
гонізми і щораз більше промовляють до нашого розуму, 
беручи верх над невдачами минулого, потреби майбутньо
го, — на нас найшла хвиля нової десінтеґрації. нових амбі
цій і нових непорозумінь, що почали брати верх над цим 
нашим категоричним імперативом: безумовною вимогою 
нашої едности. Очевидно, не обійшлось тут без відповід
ної „допомоги" та участи ворожої руки, але всі ворожі 
затії були б безуспішні, якби ця справа не була нашою 
Ахілловою п'ятою. 

Не місце і не час аналізувати тут цей новин десінтеґ– 
раційннй процес у нашій українській спільноті у вільному 
світі. Його зародки завжди існують серед емігрантських 
спільнот, існували вони й між нами. Коли ж власне такий 
процес стас головною метою ворога — як це виразно вка– 
зус зреферована недавно в „Свободі" стаття Юрія Рима
ренка „Переоцінка цінностей" із совстської „Вітчизни". -
тоді треба якоїсь конкретної більшої події, щоб вона стала 
причиною звороту. 

Ситуація в наших внутрішніх відносинах поважно по
гіршилася зокрема від минулого року. Але вона далека 
від безнадійної. Навпаки. Не можна ж бо вважати за без
надійні непорозуміння і суперечності, причиною яких с 
все інше, тільки не основна, головна мета. А так справа 
у нас мається. Давні анімозії, суперечності щодо тактики, 
метод і засобів, групові та персональні амбіції і всіляка 
балаканина, підсичувані зовнішніми „обставинами", плу
таються попід ногами нашої громади, часто мухи вирос
тають до величини слонів, і ' за окремими деревами не ба
чимо ми лісу. 

Треба застерегтись, що однаковою помилкою було б 
цих різниць і суперечностей недоцінювати. їх легковажи
ти. Часом бо навіть з малої іскри може розгорітись велика 
пожежа, і історія дас на це аж надто багато прикладів. 
Недоцінювання загрозлнвостн наших суперечностей може 
бути так само ТрагічНс. я к їх перецінювання. Перед одним 
і другим можемо'захоронитУсь. якщо матимемо завжди 
перед очима цей наш категоричний імператив, безумовну 
вимогу нашої едности. У цьому відношенні та по цій лінії 
наспіла дуже надійна і заохочуюча вістка про наладнан
ий суперечностей у нашій філадельфійській громаді. 

Звертаємо увагу на ці справи, бо впродовж найближ
чих двох тижнів матимемо ряд важливих зібрань і нарад. 
Уже з кінцем цього тижня відбувається в Ню Иорку з ^ д 
Організації Оборони Чотирьох Свобід України, а з кінцем 
наступного тижня мас відбутися в Мюнхені сесія Україн
ської Національної Ради і в Вінніпегу наради Підготовного 
Комітету Пан-Амернканської Української Конференці для 
Світового Конгресу Вільних Укранців. Кожна з цих нарад 
може на свій лад причинитися до нового, позитивного зво
роту^ в нашому розвитку під знаком цієї категоричної ви
моги; п р о б к у мова і яка сьогодні є універсальною, т о мас 
своє яскраве виявлення в' Організації Об'єднаних Націй. 
Давня засада: або спільно встоїмось або одинцнм повис
немо - стас нині в світі філософією самозбереження, що ж 
тоді й говорити про одну національну групу! 

Ми не думаємо, щоб у нас не було тієї свідомости. У 
нас нею тільки спекулюсться. кожне з наших угруповань 
воліло б. щоб хтось інший більше підкорився цій безумов
ній вимозі. Ми не вміємо знайти або не хочемо пошукати 
тієї „половини дороги" взаємних поступок, на якій всі по
винні зустрітись. Це, мабуть, наша основна проблема, а 
з'їзди і наради, про які згадано, можуть і повинні в межах 
своїх компетенцій причинитись до її розв'язки. 

Від часу заснування Укра– 
нської Національної Ради 
— 16 липня 1948 року ми
нуло 19 років, а від часу її 
останньої, 5-ої сесії 17-21 ли
стопада 1961 минуло п'ять 
з половиною років. В цьому 
періоді зайшли у світі й, зо
крема, українській дійснос
ті такі зміни, що годі підхо
дити до будь-якої поважної 
сучасної проблеми з позицій 
минулого. Змінилися люди, 
змінились умовний, зміни
лись потреби. Але залиши
лась та сама державницька 
ідея, залишилась та сама 
сутня визвольна ціль і те са
ме завдання політичної емі
грації. 

Тому в міркуваннях на те
му Української Національної 
Ради годі вже говорити про 
всі ті кризи, що їх вона пе
режила за час свого існу– 

звою було українське, тро
хи політична наївність чи й 
примітивізм, трохи шукання 
будь - якої новизни, а трохи 
снобізм — і все це pta з о н 

Д-р С. Галамай 

ЯКЩО „ЗАСІДАТИ", 
З НИМ І ДЛЯ ЧОГО? 

енв „пробандерівську" про 
мову з призванням для бо
ротьби УЦА, і не зважаючи 
На те, що розмови на Підго
товчій комісії давали підста
в у , ' і д о засада паритету не 
буде зобов'язувати, коли вже 
„бандерівці" стали членами 
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ями 

Приводом для написання всяку політичну дію, що те– 
становить податливий грунт ' ц и х рядків послужили стат–'пер загал еміграції втікав ВІД' Уйр їди”й”колн йшлося про 
Д Л Л , ^ " ' Щ 0 ^ В Н О С И Т ь 1.5Ї T` Д'Р а М и х - Даннлхжа „Під усякої громадської, а. тим голосування в справі виз– 
ше життя в діяспорі щораз с е с і ю УНРади" та п. А. Гу– більше політичної праці. 
виразніший фермент. І ко– ДОВського „Ювілейні пара- | Пан Гудовськнй бідкветь– 
лн він закрався в ряди дея– д0ксн", які недавно появк– ся, що громадянство „забу? 
кнх партій, які належать до л н с ь в „Свободі" і автори л о " про 50-літнІа. К)ВІлей 
Української Національної я к и х н | б и намагались внклн– Центральної Ради. То. ж аас– 
Ради, то всі українські гро– к а т н дискусію на внутріш– лідкн постійного, плюгав– 
мадяни з почуттям відпові– ньополітнчну тематику. (лення ного ж таки співнар-іца? 
дальности за добро украінсь–, Здасться, обидва автори тійцямн Діячів Визвольного ” 

нання визвольної боротьби 
УЙАї то соціялістнчні і 
„мельннківські" члени УН
Ради запитували іронічно: 
, ,А-,чв' /УПА зрізала бодай 
одного телефонічного стов-

Ч и Думав автор, який ту
жить за спільним столом, 

кої справи, а не свого гурт– поставили собі завдання „ро– Фронту, які менше Декляму– 
ка і своєї партії, повинні ба– о и т и погоду або пропаґан–' вали, а більше боролися за . 
жати, щоб 6-та сесія УНРа– д у " ^ я у ^ р а д и . М о Ж н а ЇМ дГржаву в дуже с к л а д н і й . T ^ ^ ^ f ? J T Z 
ди не тільки оздоровила її 0бом лише співчувати, що міжнародній обстанові в pp. 
власні, так би мовити, внут
рішні відносини, але й ста
ла спонукою для прояснення 
відносин у всьому вільному 
українському світі. 

Ввійшло вже неначе в тра
дицію говорити про консолі– 

вання. Годі дошукуватись їх– дацію на терені УНРади, 
ніх винуватців, бо це тіль– себто про потребу поширити 
кн додасть пального до но
вих взаємних обвинувачень. 
Чи не краще вийти із ствер
дження, що навіть ті, які 
не належать до Української 
Національної Ради і різко 
критикують її, признають, 
що вона повинна існувати. 
Було б на шкоду українства, 
на шкоду української виз
вольної ідеї, плеканої віль
ними українцями поза Укра
їною, на шкоду тієї власне 
вільної української громади 
заперечувати потребу існу
вання єдиного керівного й 
репрезентаційного політич
ного центру, спертого безпо
середньо на традиціях виз
вольної революції н війни 

її партійно - політичну і пер
сональну базу. Брак людей 
— це одна з найбільших тур
бот УНРади, якщо вона має 
залишитися в своєму Tene`` 
ріщньому осідку, де здібніші 
й молодші люди шукають 
собі кращих умовнн існу
вання поза українською гро
мадою, особливо поза укра
їнською політикою. Найкра
щою розв'язкою обох проб
лем — ідеологічного скріп
лення і посилення людським 
елементом — було б прис– 
туплення до неї то\о табору, 
який нині виявляє найбільш 
непоступливе становище су
проти спроб послабити само
стійницький хребет україн 

1917-20 pp., яка переходила І ської громади. На великий 
різні етапи й форми і насп– j жаль, багато осіб з того та– 
равді триває по нинішній бору все ще підходять до цК 

сї проблеми з погляду дав'– 
номинулих анімозій, слуш
них жалів і пересудів, які 

день. 
Очі всіх українців, без 

уваги на партії і на їх ми 
нуле ставлення до УНРади, малі, бліді й анахронічні на 
повинні звернутися до неї тлі сучасної дійсностн. А , 
сьогодні пильніше й уважлн– Треба вірити, що частинно 
вішс, аніж будь-коли рані– \ зарадить лихові заплянова– 
ше, саме тому, що ворожий на зміна ,/Тимчасового зако– 
наступ, який ішов проти ну про реорганізацію Дер– 
вільної української держав– жавного Центру УНР", яка 
ннцької думки від 1920-их і поширює членство УНРади 
від 1930-их pp.. нашого сто– на осіб і з-поза місця її осід– 
річчя, продовжується, прн– ку. Якщо ж консолідаційн^ 
бираючи щораз загрозливі– заходи хоч частинно увінчав 
ших вкявів. Послабити укра–' ються успіхом, то треба яї-j 
їкську вільну громаду в сві– І рити, що нові люди, як і ввіЛ– 
ті, її морально й політично | дуть до УНРади. оживлять 
розі пасти, зламати їй xpe-j працю цієї установи. Треба 

піднялись цього невдячного 1941-50, і які разом з юві 
завдання, бож відомо, що леєм Визвольних Змагань, 
про чиюсь бездіяльність і точніше Революції 1917 року 
безперспективність дуже ва– відзначають 25-ліття УПА. 
жко писати. „Засідальники" завжди 

На початку хочу зазначи
ти, щоб, бува, не ширилось 
баламутство: стою на стано
вищі, що сама ідея УНРади 
в тому неповинна, що за її 
репрезентацію взялися жит
тьові й політичні невдахи. 
Винна не ідея, а — люди. 
Покищо не берусь цього ас
пекту аналізувати, бо так 
уже склалось, що це начеб
то „внутрішня справа" де
кількох внзнавців леґітимно– 
сти Державного Центру й 
УНРади. 

Та д-р Данилюк і п. Гу
довськнй намагаються ряту
вати престиж УНРади і, як 
це вже стало модним, шука
ють вини не в людях УН
Ради, але йдуть за народним 
прислів'ям: „винна невіст
ка", тобто в наших умови– 
нах бандерівці". І так 
перший пробує вмовити в 
читачів „Свободи", ніби лю– 

прнноевли на ті спільні за
сідання такі штучні ков–: 
струкції, як, наприклад, „па
ритети" або фіктивні, мерт1 

вонароджеві установи, спіл–^ 
кИ і товариства, завжди з од
ною метою: будучи В меншо
сті, добитись контролі й ке
рівництва більшістю. Та пдв 
й вмовляли в ту більшість, 
що вона мас бути велико
душною. Протягом довгих 
років на численних Засідан
нях і в розмовах вони ніколи 
не зважились, наприклад, 
на переведення виборів по
літичного проводу всього ук
раїнства вільними, голосами 
всіх емігрантів, ідо напевно 
вибрали б найпрацьовиті– 
ших, найстіїікіших патріотів, 
політично найвиробленішйх 
і загалом найкращих, що с 
між нами і що хочуть полі
тично зактивізуватись. Загал 
лом те постійне повторюван 

їй, що готові на визвольні ц я про „політичний терор ви 
фронти, „ще не готові" сі– звольнофронтівців" це Црос 
дати до спільного столу з то курам на сміх, бо як то 
людьми (ЯКИМИ?) УНРади. можливо в умовах демохра 
Другий, щоб оправдати вла– тичної Америки, Канади чи 
сне неробство, звинувачує Британії, щоб одні українці 
УККА в браку політичностн. зуміли других українців за–! 

Отже, перший або не знас лякати і так притягнути до 
або не хоче знати, що ми До– своєї політичної групи? 
волі давно не тільки „були | Більше як два десятки 
готові", але таки й засідали, спільних засідань відбулось 
і то не раз, однак завжди нас після Ділінґенського . З'їзду 
„надували" або хотіли „на– (що був продовженням Ре
дути", чи пак „пошити в генсбурзького)– у ' т . зв. Під– 
дурні". Іготовчій комісії д л я скли
ли Ось перший з краю прик– кання УНРади. 

Щ ' 

й Покійний Ісаак Мазепа, 
^Двадцять років тому в Ре– І пок. Василь Мудрий, пок; 

ґевебурзі, в Німеччині, з'їзд Вол. Кохан та Р. Палйдій– 
бет. як принциповому воро– сподіватися, що буде розв'я– І”Центрального Представннц– чук в імені порівняно неве– 
гові російсько - бальшевнць– 
кої окупантської системи і 
всіх її активних прислужнн– 

зана й проблема обсади ке
рівних становищ, осиротілих ^ зважаючи на те, що, як кутувалн yMOftfcSp відкїшен– 
після смертн д-ра Степана -подавав один з найбистрішнх ня т. зв. п а р к е т у , сівер

ків - стараються у першу Внтвицького, Оснпа Бойду– Українських політичних ко– дження б оротьб иУї ік та ін. 

н 
СЕ 
ної державностн, почуття но– стояти далі на сторожі ідеї, 
стальгії й ідеалізування і задля якої її створено, 
всього, що хоч би тільки на– І І. К-н 

лося відкласти на декілька погоджувалися б ввійти в 
-тижнів тому, що коаліції з склад УНРади: Як згадано, 

У великій провінції Індії постав ' , 
прокомуністичний уряд \ і 

Ню Делі. — У Західній дальших трьох або чотирьох 
Бенгалії прийшов до влади індійських провінціях авто–1 

уряд, який спирається на ко– н о м " і У Р ^ – опозиційні до-j 
. .. Ті .„ і центральної влади Індії.г 

алздП опозиційних партій, найпершою також провів.: 
між якими найснльшшою є Ц І С Ю б у Д е Кераля, де вже 
комуністична партія, зорієн
тована на Пейпінґ. Тому, 
хоч комуністи мають у но
вому уряді тільки два порт
фелі, проте вони можуть ма
ти вирішний вплив на про
від у тій великій індійській 
автономній провінції, де жи
ве 40 мільйонів населення і 
столицею якої є Калькутта. 
Впродовж найближчого ти
жня будуть сформовані у ще 

раз правили комуністи. Тим 
часом в столиці Індії Ню' 
Делі ще не вирішено, хто! 
буде найближчим індійсь
ким прем'єром: шанси Інді– 
ри Ганді ніби поправилися, 
але найгострішим аргумен
том проти її кандидатуру є 
те, що вона формально вину
вата у великій виборчій по–, 
разці, що її зазнала керівна 
Конгресова партія. 

тва Української Еміграції, ликих політичних груп ДЙс– 

' ,мельниківців", соціалістів й 
„уенерівців", навіть при ме
тоді творення десятка т. зв. 
професійних спілок (при чо
му ті самі люди були члена
ми спілки інженерів, спілки 
педагогів, кооператорів і т. 
д.) , ніяк не вдалося збільши
ти числа своїх делегатів (а 
був я на тому З'їзді секрета
рем Номінаційної комісії), і 
вона грозила розбиттям 
ЦПУЕ. 

Чи думає автор завваги 
про те, що „бандерівці", мов
ляв, не готові засісти разом 
з людьми із УНРади, що 
двадцять років тому в зв'яз
ку зі з'їздом теж не засіда
ли? В тому й біда, що при
хильники „засідальної полі
тики" звинуваченнями щодо 
„терору" так зогиджувалн в 
очах пересічного емігранта 

цих засідань було багато, і 
понад сорок поправок до т. 
зв. основного закону запро
понували проф. Кононенко й 
Рябошенко. 

Тоді, як і перед тим і піс
ля того, була прекрасна на
года вивчити природу, полі
тичну тактику й настанову 
наших партнерів. Ця їхня 
настанова була не держав
ницькою, а вузькопартій' 
ннцькою, тобто вони постій
но деклямувалн про консолі 
дацію, але розуміли її так, 
що кілька слабих партійок 
мають об'єднатися, щоб по
валите одного сильнішого 
партнера, тобто „бандерів
ців". 

І так, наприклад, не зва
жаючи на те, що президент 
Андрій Лівицький на від-і 
критті першої сесії ВИГОЛО–! 

сідань" забулась, чи дає 
запоруку, щ о щось змінило
ся, і з ким саме він пропонує 
засідати? Адже більшість 
Політиків УНРади вже по
мерла. Чи він пригадує зай
ву делегації ОУН за підпи
сом його голови проф. Вов– 
чука? То чому він думає, 
чому думають інші подібні 
автори, ніби все було б га
разд, своя держава ось-ось 
була б, якби тільки капосні 
„бандерівці" дали себе за
тягнути до „спільного сто
л а " ? Чому цим авторам зда
сться, що вони політично 
мудріші за проф. Вовчука і 
тих делегатів, що після со
лідної застанови рішили „по
кинути" УНРаду? Чому во
ни вдають із себе державни– 
ків кращих від тих, що під 
час німецької чи совстської 
окупації боролись, а не са– 
мозліквідувались, як це зро
били всі без виїмку соціяліс
тичні групи, УНДО і інші?.. 

Не збираюсь дорікати цим 
партіям і партійцям за те, що 
„самозліквідувались", але 
хай би вони мали мужність 
не пришивати своїх блудів 
іншим, хай би мали мужність 
додуматися До того, до чого 
додумалися'ті колишні пар
тійці, що в нових часах ста
ли до праці в УГВР або в 
рядах Українського Виз
вольного Руху. Коли ж вони 
залишаються ' партійними н 
збираються на розмови з 
„бандерівцями", бо, як ви
ходить з усього дотеперіш
нього--політичного розвитку, 
без тих немилих „бандерів
ців" важко', щось путне зор
ганізувати, гто мають . пр– 
іджея^глмйиськи– --відтттсти 
на питання: Д л я чого засіда
ти за спільний стіл? Щоб пе
рехитрувати? На жаль, досі 
вони завжди хитрували і всю 
свою енергію скеровували 
не на організацію свого мо
лодшого нарибку й не на 
боротьбу проти головного 
ворога, Москви, але — на по– 
борювайня всіми методами 
саме людей Визвольного Ру
ху. 

Так складався парадок
сальний стан: з одного бо– 
КУ „буржуазних націоналіс
тів", особливо Я. Стецька й 
інших чільних діячів, атакує 
Москва, а з другого — рід
ні українські політикани не 
гірше за володарів Кремлю... 
і Сентимент до об'єднаного 
політичного виступу існує, 
алеж „спільний стіл" для 
самих тільке засідань нічо
го не дасть, бо насправді 
дійсна консолідація, справж
нє об'єднання можливі в дії, 
для дії й довкруги дійових 
ідей та дійових людей, гото
вих на подвиги в ім'я держа
ви. 

ВСТУПАЙТЕ! В Ч Л Е Н В 
УНСОЮЗУ! 

коровятт 
ПАСТУХ 

У нашого миколаївського 
о. декана був 'акалюнкгий 
пастух — Іваньом ввали. 
Про це ще можкйб наспере
чатися, хто мав нА'уїриход– 
стві більший голос" -у госпо
дарських справах`--–Іваньо 
чи хмость, але що о\ декйн 
не мав жадногопго\посу — 
це була річ бсздИокусійна. 
Щоправда,отця декана ціл
ком не цікавило, іцо'ярілось 
у нього в оборі чи e` стодолі 
на тоці: поза духовними обо
в'язками небіжчик дуже ко
хався в пасічництві і залюб
ки грав на цитрі, — к о л и не 
дрімав на ґаночку.`'` \\ 

Але траплялис^ jsftna^icu, 
коли він пргигадцврв свою 
ролю господаря, і тоді вири
нало в нього бажання нага
дати про це й службі. Він 
кликав на ґанок Іваня і за
чинав з ним толу, напри
клад, ділову розмову: 

— Ну . . . як тим' тес . . . 
телята їдять ? 

— Та... одне їсть, а дру
ге ні. 

— А чому т.е .Друге не 
\CTbf - -

— Бо не хоче, г т 
— А чому не xtytyf 
— Бо вже тгіжд'вйь тому, 

як здохло. 
— Ах, ги, нехристе, безу– 

віре! — вибухав^тоді отець 
декан. — Ти чом^мівні цьо
го скорше не сказав? 

— Або ви мене питалцТ .. 
Через село бігла залізни– 

ча колія, яку вигадливий на
род охристив з-німЩька ,дй– 
зенбантом". Тойі ,,айзрйбант'' 
переділяв на Дві і яоловиці 
громадську толоку чи пастів– 
ник, де паслася також при– 
ходська худоба -г–, коні, ко
рови, телята. А в худібки за
вівся був такий звичай, що 
коли вискубала тр(іву по цей 
бік толоки, то переходила че
рез штреку на той бік. Ото, 
буває, чимчикує собі корови– 
ця чи -кобильчиНй через 
штреку, а по дорозі^приста– 
не, щоб почухатися до рам
пи. Коли ж, не дай Біг, у та
кий момент надлітає поїзд, 
то — авс-капелюх! — худо
бина щине на місці. Й -'" 
t v J . i , , l i ' v -чіі v'f ' - І!Л і/ AtL. 

— Гей, ти, іваньо! - гу
кає бувало отець декан з па
сіки в садку. — А йди но за
верни коней з айзенбанту! 
Чусги t.. 

— А я у вас не служу ко
ло коней, а коло корів! — 
гукас Іваньо у відповідь. — 
Від коней маєте д!Ирмано, 
хаіі іде, завертає.!.( 

— Ах, ти, нехристе-безу– 
віре! — сердиться у пасіці 
отець декан. — Та ж у тебе 
совісти немає! Та ж надбі
жить шнельцуґ ,зі Львова і 
заб'с бідну тварину! 

— Заб'с раз — більше на 
штреку не полізе^и- бурмо
че сам до себе' коров'ячий 
пастух. — Інакше' ніколи не 
навчиться розуму, куди їй 
вільно ходити, а куди ні. 

Такі словесні поєдинки з 
Іваньом отець декан завжди 
програвав, і, звичайно, скла
дав зброю, хібащо Іваньо чи
мось сильно йомуі-допікав, 
як то кажуть: задівав його 
за живе. Тоді вже' о. декан 
грозив: 

— Ось ти зараз'побачиш: 
піду і пожаліюсь'на'твбе їмо– 
стуні! ..ч ; 

Га, тоді не було ради: Іва
ньо вставав і йшов завертати 
коней з „айзенбанту". 

І кер 

Панас Феденко 

50 РОКІВ ТОМУ... 
(СПОМИН ПРО УПАДОК ЦАРСЬКОГО РЕЖИМУ 

' 5 В ЛЮТОМУ 1917 р.) 
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Революція мала великий 
вплив на зміну настроїв де
яких українців, що раніше 
стояли осторонь від соціалі
стичного руху. Наприклад 
Євген Неронович. студент 
Електротехнічного Інститут 
ту, пристав до Української 
Соціял-Демократичної пар
тії, інші прилучилися до 
партії Українських Соціяліс– 
тів-Революціонерів. 

Було розуміння, що націо
нальне визволення України 
матиме успіх лише тоді, ко
ли маси „народу селян, ро
бітників, трудящого люду" 
(слова І Універсалу Україн
ської Центральної Ради) 
знатимуть, що національна 

ідея зв язана з задоволен
ням їх п кучих потреб: зе
мельною реформою, робіт
ничим законодавством і т. д. 

Тим то в промовах на мі
тингах ми говорили це тіль
ки про наші національні до
магання, а в той час це бу
ла автономія і федерація, 
але й вияснювали аграрну 
справу, демократичний ус
трій, завдання професійних 
спілок і кооперації, справу 
народної освіти і т. д,. Ці 
проблеми притягали увагу 
маси, в ній пробуджувалася 
і національна свідомість за
топтана царським режимом. 
Аджеж чуже панування зве
ло українську мову на рі

вень ,,мужиц4кої говірки ' і 
прості люди навіть сороми
лися прилюдно говорити рі
дною мовою. 

Пригадую, як один висо
кий солдат-ґренадер з чор
ною беретою вийшов на три
буну в залю Медичного Ін
ституту і почав говорити. 
Сказав кілька слів по-укра
їнському, а потім перейшов 
на російську мову з україн
ськими домішками і україн
ським акцентом. На ного 
обличчі видно було „муки 
слова", бо він хотів таки 
промовляти рідною мовою. 
На очах у цього дебелого 
козака з Лохвнцького повіту 
заблищали сльози. Він за
мовк. Постояв на трибуні, 
потім махнув рукою і про
мовив з риданням; ,.Мінс 
с к а л е ч н л н " . . . 

Ця сцена й досі зворушує 
мене. То був протест'пред
ставника мільйонів україн
ського народу проти ганеб
ного насильства чужої вла
ди над його мовою. Бо мова 
— це „творчий орган думан
ня", як писав великий укра

їнський мовознавець Олек– 
сандер Потебня, 

Тому, що військовий ко– 
мандант Петербургу, г е ^ 
Хабалов для здавлення ре
волюційного руху озброїв 
також поліцію і звелів їй 
стріляти на ..бунтарів", не
нависть народних мас обер
нулася проти поліціянтів. 
Через те в перших днях ре
волюції, щоб забезпечити по
рядок у столиці, запроше
но студентів. На вулицях і 
площах можна було бачити 
молодих людей в студентч, 
ськнх уніформах, з р у ш н Ц 
цями і з перев'язкою на руЗ 
каві, з написом „міліція'!. 
Слово ..поліція" було до 
краю зненавиджене. 

1 (14) березня був ство
рений Тимчасовий Уряд Ро
сії, із членів комітету Дер
жавної Думи. З своїми това– 
ришамн-однодумцями я в ті 
дні не знаходив часу для 
сну. 1-го березня стало відо
мо, що цар у ночі з 28 люто
го на 1 березня зрікся трону. 

Коло 5-ої години ранку 2 
березня перед інтернатом на 
Університетському набереж– 

жі ч. 11 спинився опанцеро– 
ваннй автомобіль. То приїха
ли українські соціял-демо– 
крати — солдати полку за
лізничників. Воротар впус
тив їх і провів до моєї кімна
ти. Один із солдатів, Дмитро 
Хорунжий попросив мене 
негайно одягнутися і їхати 
з ним до казарм полку за
лізничників. Казав, що має 
до них приїхати член Дер
жавної Думи Гучков агіту
вати. Гучков був консерва– 
тист. 

Автомобіль довіз нас як
раз тоді, коли на стіл серед 
казарми вилазив Ґучков, 
щоб говорити до солдатсь
кої маси. Він налягав на 
одну ногу, казав, що був ра
нений у Південній Африці, 
воюючи в 1901 році добро
вольцем на боці бурів проти 
англійців. Говорив тоном 
„патрона" до підлеглих. Ка
зав, що цар Микола покинув 
трон, але Росія без царя не 
може жнти, тому треба пе
редати владу великому кня
зеві Михайлові. Він - доб
ра людина і буде правити „в 
згоді з народом". 

Слова Ґучкова не знай
шли симпатії серед солдатів. 
Дмитро Хорунжий звернув
ся до предсідника мітингу 
і попросив уділити словб 
мені. 

Я почав з того, що цар
ський режим панував сотні 
років, але добрих царів не 
було. Народні маси пролива4 

лн свій піт і кров для імпе– 
ріялізму царів. Я закінчив 
промову словами: „нехай 
живе демократична респу
бліка"! Ці слова були вкри
ті громом оплесків. 

Гучков все ж подав мені 
руку і поїхав геть. Дм. Хо
рунжий відвіз мене до інтер
нату. Але я не міг уже спа
ти. Мені хотілося знати, що 
діється в Таврійському па
лаці, осідку Державної Ду
ми. 

Добравшися туди, я ледве 
пробився крізь масу людей, 
переважно військових, які 
з червоними стрічками сто
яли І ждали, що скажуть 
їм оратори-члени Думи і СО
ЦІАЛІСТИЧНИХ партій. 

Перед палацом проходили 
парадним маршем полки, за

являючи свою льояльність 
до революції. Окрасою цієї 
паради була сотня кубансь
ких козаків, що була в охо
роні царя і приїхала з Цар
ського Села. Гарні уніфор
ми, шапки, дужі фігури цих 
потомків Запорізького Вій
ська та їх зброя блищала 
на сонці, — це була неначе 
ілюстрація до пророцтва Т. 
Шевченка: 

Козак безверхими упаде. 
Розіб'є трон, порпе порфиру. 
Роздавить вашого кумира . . . 

З тяжкою бідою я продер
ся крізь натовп до Катерн– 
нинської залі палаДу. Чути 
було слова, що мас промов
ляти до зібраних проф. П. 
Мілюков, член Думи і мініс– 
тер закордонних справ Тим
часового Уряду. Він був лі
дером Конституційно-демо
кратичної партії („кадети") . 

Ставши серед залі на сті
лець, Мілюков у промові 
осудив царя Миколу II і на
звав його „старим деспотом", 
що вже не вернеться на 
трон. Але, казав він, слід 
зберегти конституційну мо

нархію і передати л л а д у ве
ликому князеві Михайлові. 
Ці слова викликали бурю 
протестів. Мілю”ков мусів 
кінчити свою промову. 

Видно було, хцй'Царський 
режим пережив еебе в Росії. 
Микола П і цариця Олексан
дра з „Божим чоловіком" 
Распутіним остаточно зніве
чили легенду „народного 
царя". Саме слово ,,,цар" бу
ло зненавнджине в" народних 
масах. 

Революційні події 1917 ро
ку підготували противники 
самодержавства п р о тягом 
століття. Уже в 1825 році 
була спроба офіцерів росій
ської армії скинути царя і 
встановити р є с публікансь– 
кий лад. Це здійснилося в 
березні 1917 року. .Нещастя 
було, що революцій вибух– 
ла в огні світової війни. 
Большевицька демагогія, під 
виглядом боротьби за „по
глиблення демократії", вико
пала могилу для свободи. 
Але про це — іншим разом. 

(кінець) 
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Відкриття архіву проф. Є. Онацького 
\ ^(Иіннесотському університеті 

11 лдоріф відбулося офі
ційне відкриття архіву, що 
його подарував проф. Є. 
ОнацькшЬ'^ібліотеці Мінне– 
сотськогв^^паіверснтету. Крім 
представників адміністрації 
бібліотеки^ при відкритті 
присутніми, були як свідки 
проф– Олександер Грановсь– 
кий, проф.. Микола Гандак 
і проф., Юрій Пундик. 

Крім приватної книгозбір
ні, подарованої проф. 0-
нацьким. бібліотеці, сам ар
хів складається з дев'ятнад
цяти снриньок газетних ви
різок, ' документів з часів 
дипломатичної служби і 

приватного листування про
фесора Онацького. Згідно з 
бажанням проф. Онацького 
частина архіву може бути 
негайно передана до корис
тування, а частина має бу
ти тимчасово „заморожена" 
на десять років, і вилучена з 
користування. В и р ішенвя 
питання, що має бути тим
часово вилучене з користу
вання, проф. Онацькнй пе
редав проф. грановському 
або уповноваженій ним осо 
бі. 

Відкриття архіву започат
кувало о ф і ц і й но працю 
над приведенням . його до 

ПРЕМ'ЄРА ЧУДОВОГО УКРАЇНСЬКОГО 
КОЛЬОРОВОГО ФІЛЬМУ в НЮ ИОРКУ!І! "„ . 

CINEMA VILLAGE, 12-та вул. і 5-та Евеню 
`-`` ШО ПОІ'К, Н. П. Тел.: WA 4-3363 

` S f a ЧЕТВЕРГА, 16-го Б Е Р Е З Н Я 196? РОКУ 
. ^ " . КОЖНОГО Д Н Я (аж до відклику) 

. , , . , м В І Д ГОД. 12-ої В П О Л У Д Н Е 

ТІШ ЗАБУТИХ ПРКДК1В 
Продукції Студії Довженка з а М. Коцюбинським 

Д о д а т о к : 

” 'Українські Танцюристи 
В КОЛЬОРАХ 

РФ^ФФФФффФЛФЛФФ^ФФв^ФФФФФФФФФФЛФв'Ф'Л!вфФв^^Ффффівфі^ЛвіффФЩ^ФвФ 

Увагах! З'ЇЗД Увага! 
АБІТУРІЄНТІВ КОЛОМИЙСЬКОЇ 

ГІМНАЗІЇ 3 1922 РОКУ 
- В 45-ЛІТТЯ -

відбудеться 1-3 липня 1967 року 
у WELD,yVOOD, N.J. Гоститшця „Славута" — Ваялдвуд– 

” ' Крест. Власник - її. Богдан Стеців. 
Прегарна місцевість над Атлянтиком, бл. Атлянтнк Ситі 

ч (одна год. їзди від Філадельфії). 
В. програмі: Богослуження за Покійних Товаришів і 

Професорів. Відтворення шкільної години з вЦгчитанням 
Денника. Спільний обід і вечеря з промовами. Вечір спо
гадів з минулого часу. Спільна фотознімка. Звиджуваиня 
околиці н а д морем і інші несподіванки. 

Дорогі Товариші шкільної лавки і П. Професори! 
Не пропустіть передостанньої нагоди так милої зу 

стрічі ї приїжджайте з Вашими Родинами! 
Просимо зголошуватися на подані адреси! 
` З а Організаційний Комітет: 

д-р Микола ГНАТЧУК 
Петро МЕЛЬНИЧУК 

Господао З' їзду 
S t Michael's TJkr. 

Cath. Church 
624. South Wolfe Street 
Baltimore, Md. 21231 

Інж. Ярослав З У В А Л Ь 
секретар 

5115 Harold Avenue 
Detroit, Mich. 48212 

УвагаХ 
' Філадельфія і околиця1. 

Окрушш Комітет йдшіб ШШЖм 
Філядельфійської Округи 

повідомляє, що 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
НАРАДИ ОКРУГИ 

- відбудуться -

в неділю, 19-го березня 1967 року 
о год. 1-ій по пол. 

в залі Українського Спортового Осередку 
„ТРИЗУБ" 

при 4930 Н. Брод вулиці, Філадельфія, Па, 
Д о участи в зборах зобов'язані предсідннки, секретарі, 
касири і конвенційні делегати слідуючих Відділів УНС: 
10, 457,62, 83, 105, 116, 128, 153, 156, 163, 166, 
173, 216, 231, 237, 239, 245, 247, 248, 261, 268, 
321, 331, 339, 347, 352, 362, 375, 378, 383, 388, 

397, 422, 424, 430, 479. 
На порядку дня: 

1. Огляд праці Округи та П Відділів в 1966 році. 
2. Доповідь заст. гол. предсідника УНС В. СОХАНА. 
3. Затвердження пляну праці на 1967 рік. 
4. Обговорення пляну „Союлового дня стейту Пенсил– 

пеиін", який відбудеться на Союзівці в днях 17 І 18 
червня ц. р. 

5. Справа „Союзового Дня" Філядельфійської Округа, 
який відбудеться 10-го вересня ц. р. в Честері, Па, 

У зборах візьмуть участь: 

Д-р Володимир ҐАЛАН, голова Контр. Комісії 
Володимир СОХАН, заст. гол. предсідника і ке

рівник Рекордового Відділу 
Іван ОДЕЖИНСЬКИН, головний радний 
По зборах відбудеться ПЕРЕКУСКА, яку приготовляє 

,'т секретар Округи ПЕТРО ТАРНАВСЬКНИ. 
За Окружну Управу: 

Степан Г А В Р И Ш Петро ТАРНАВСЬКИИ 
гаяаиа секретар 

Микола СЕНИК, касир 

порядку і каталогуванням 
персоналом бібліотеки. Ця 
праця забере декілька міся
ців, і щойно після, її закін
чення архів буде переданий 
до бібліотечного ` і вжитку 
дослідників історії українсь
кого питання. 

Архів тимчасово с части
ною української секції Еміг
рантського Архіву Мінне– 
СОТСБКОГО університету. Від 
часу заснування цієї секції 
в 1965 р , коли проф. Гра– 
новський передав універси
тетові свою приватну бібліо
теку й архів , українська 
секція переросла і своїм 
розміром і своїм характером 
межі емігрантського архіву. 
Українська секція має по
над п'ять тисяч книжок, -що 
їх подарували більш як 200 
осіб, і далі зростає новими 
надходженнями. З уваги на 
це адміністрація бібліотеки 
має в пляні відділити укра
їнську секцію від емігрант
ського архіву і створити ок
ремий український відділ в 
ситемі архіварного відділу 
бібліотеки з окремим бібліо
текарем - бібліографом ук
раїнцем. 

Дітроі їт . Милі. 
РАВТ І Н Ж Е Н Е Р І В І ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

ДЕБЮТАНТОК 
Традиційний равт тутеш

нього Відділу Т-ва Україн
ських Інженерів відбувся 4 
лютого в головній балевій 

крови, як передбачив той же 
голова. 

Коли ма запитали після 
равту одну з дебютанток, 

залі Мемор. будинку Вете– , Любу Білу, про її враження, 
ранів. Була це знову подія,'ми почули таке: ,,Це була 
яку відзначив губернатор незабутня хвилина для ме– 
Мишигену Джордж Ромні не. Сон чи дійсність? — 
телеграмою, вітаючи учас
ників і гратулюючи дебю
танткам та їхнім батькам. 
Привітав їх теж голова Т-ва 
Українських Інженерів, інж. 
Т. Марчак– Він сказав, що 
життя має тим більшу вар
тість, чим більше в ньому 
буває милих переживань, q. 
равт напевно до цього при
чиниться. І Равт був дійсно 
милий. Молоді відчували 
приспішені удари сердець, 
а старші — порідшання 
згустілої від хол естеро лір 

аг 
газсс: ЗЛЕТ Z3JCL зос zsnsz з х : зос; 

OLEKSON'S EASTER 

( MUSIC 
"Ukr. Easter Songs" for 

jPiano-Solo (Chords for A c e , 
( Guitar, 8c T. Banjo) . 

Price J3.00. 
і ` Mall orders to: 
j Trident Records Corp. 
|270 Б. 10th St . - N.Y. 9. N.Y. 
', Sole Selling Agent 

Проф. Грановському і тим 
жертводавцям, які відгук
нулися на його ініціятиву, 
належиться признання за 
те, що завдяки їх заходам 
і зрозумінні справи створене 
такий важливий бібліотечг 
ний центр для майбутніх 
дослідників у к р аї н ського 
питання і української еміг
рації, а водночас збережене 
для майбутніх студій мате– 
ріял, який можливо був би 
пропав у приватних хатах., 

Ю. П. 

^^ \̂\̂ \\̂ л\\̂ ^^^vл^^^ \̂̂ ^^ \̂̂ ^^^ \̂̂ ^^ \̂̂ ^ \̂̂ \̂̂ ^^vл\\\\̂ ^^^ \̂̂ \\̂ v^ 

UKRAINIAN DANCE MUSIC 
Album No. 1 

Music by 
PAUL HOMEN1UK 

Arrangements by 
MILTON G. OLEKSON 

I N S T R U M E N T Л Т I O N 
У Viola, fluto. C Melody I — p b a t (wBh chorda lor Accordion. CcUar and 

Tatar Barool. In end lad ClortoaU In tk or l b Taoot l e n o b o o a 
Щ oad tad C — H la Sb. Eb Abo Sazoobooa. CaDo 6 

Tmmhono. Boaa. Pkmo Aocompanlauol 

S125 Price, each book SL50 I ' l i w Ліхот(илігаспс 

питалась я себе, коли спре– 
зентувалн моє ім'я, і коли я 
йшла під бурхливі оплески 
та звуки музики з д о в ж залі , 
д е перед подіюмом на всі 
сторони граціозно (як мені 
здавалось) поклонилась чис
ленним глядачам. Ц е був 
справді мій перший виступ 
на балі і мене вперше впро
вадили в коло громади. Ме
ні даровано право входити 

вже в таке п і р н е товарись
ке життя старших, а мій 
татко, що перший зі мною 
затанцював, потвердив це, 
передаючи мене символічно 
мому товаришеві забави, п. 
Орсстові Фнлнпову. Я д я к у ю 
Товариству Інженерів за бі
лі рожі, якими мене і моїх 
товаришок обдаровано, а 
які так влучно порівняв п. 
інж. Марчак зі звичаями 
дівчат в Україні прибира
тись зеленим барвінком, ко
ли виходять на перші гулі 
Д я к у ю п. Ірені Сепик від 
нас усіх за піклування на
шим дебютом, і врешті д я 
кую моїй матусі, щ о подба
ла за мою с у к н ю , за мій 
вигляд . , ," 

Велику несподіванку зро
било панство Черняки з То– 
ронта, батьки дебютантки 
Оксани. Вони обос відомі 
співаки: пані Іраїда — соп
рано, а п. Петро — тенор. І 

,нткн п ід час Равту Інженерів у Дітройті — зліва , 
а в д у ж к а х панове , які їм а с и с т у в а л и : В і р а Потапенко 
( Ю . К о в ч ) , Л ю б а Б і л а (О. Ф и л и п і в ) , Ірина Строїч ( Б . 
Б л ю й ) , Орися Сеніок (II. Г ш ц а к ) , Оксана Черияк ( Г . 
К у л и к ) , Міка Романець ( В . З у б р и ц ь к и й ) , Наталка Горак 
(І . Явор івський) , Інші Ш у с т о в ( Ю . Л а с к а ) , Леся Кот 

(О. Б а б я к ) і Марія Тарнакська ( Р . Тарнавський) . 

Order Ггоа 

коли їх попросили виступи
ти на Равті, вони погоди
лись. Фортеп. супровід був у 
руках друго ї ї х доні. Натал
ки. Пані Іраїда підспівала 

| Стеценка . .Тихесенький пе– 
і чір", п. Черияк — ,,Серена– 
j д у " Ярославенка , а обос ар

тисти — д у е т з опери 
Штравса „Циганський ба
рон" - . .Хто нас вінчав . . ” 
Ці мистецькі точки неперед
баченої програми полонили 
гостей, і вони бурхливими 
оплесками їм дякували . Г о 
лова Т-ва висловив їм та
кож свою вдячність. 

J O S E P H S N I H U R 
І Ш SA1EM AVhNUli 

IIUXMDL X N. J. 

I I 

Г А Л И Н А Ж У Р Б А 

ТОДІР COKIP 
НА ТЛІ ІСТОРН РОМАН 

Ціна S6.00 (в твердій обгортці ?6.00). Книжка внеила– 
сться ТІЛЬКИ НА' ЗАМОВЛЕННЯ (на бажаиня з 

автографом). 

А д р е с а : 

"TODIR SOKIR", Р. О. Box 3513, Phlla., Pa. 19122 

Д о танців грала оркестра 
Філ Ковл пі проводом Степа
на Колтнка. Була теж при 
оркестрі американська вока– 
лістка. Б у ф е т у власному 
Філ Ковл під проводом Степа 
заряді заспокоював голод і 
спрагу , около 500 осіб, у ч а с 
ників равту і між якими б у л о 
кільканадцять осіб з і н ш и х 
стейтів або з Канади, т а н ц ю 
вали і бавились при столи
ках, обдаровуючи себе вза
ємно рожами і котильйона
ми, а коли наспіла 1-ша но
чі, з ж а л е м прощались. 

Н-вич. 

Павільйон Совєтського Союзу на 
Виставі в Монтреалі 

З різних совстських пре
сових видань виявляється, 
щ о Совстськнй Союз винай– 
няв на канадійській Світо
вій Виставці , .ЕКСПО-67" 
п л о щ у в 13 .000 квадрато
вих метрів. Московська га
зетка для закордону , ,Голос 
РодішГ' ч. 14 з лютого по– | т и ш и т о щ о - В с е ц е б У д с в и с " 
відомнла, що . .перед вхо– І т а в л е н е Ш Д " а р к о ю на офі– 

а м с р н к а нськнх подібних 
п р и л а д і в ) . Я к повідомляли 
неодноразово київські газе
ти, з Української ССР пове
зуть на виставку в Монтре
алі різні машини, точні при
лади, кілька десятків бан
д у р , к н и ж к и , патефонні пла– 

Іван В У Й К І В 
З н а н а 

УКРАЇНСЬКА 
ФУТРЯНА ФІРМА 

виконує на замовлення 
НОВІ ФУТРА, 

перемодельовус проходжень 
футра по найновіших 

фасонах. 
Приймає футра на 

переховання-etorafje 
Відбір 1 достава на місце. 

J. WUJK1W, Іпс 
Manufacturing Furrier 

111 Е. 7th Stniet 
NEW YORK 9, N. Y. 

Tel.: SPi ing 7-8710 

дом до павільйону CCCP бу– | 
дуть три стенди" з цитатами 
з В. Леніна і совстської 
..конституції". СССР пока– 
нсе 6.000 експонатів. ,,Внс– 
тапка розповість про те, чо
го досягнуто за 50 років іс
нування совстської д е р ж а 
ви"' Найбільший е ф е к т мас 
викликати рельєфна панора
ма поверхні Місяця, по якій 
зможуть ходити відвідувачі 
Виставки, які за одн ією па
перовою . .гіркою" побачуть 
„совстськнй спутннк ..Лун– 
ник -9" ( а л е не побачуть 

ційній мові „СССР", а нео
фіційно — , ,Раша". 

З родинного свята 
на народні імлі 

Марія і Сергій Гейзлері. 
парафіяни церкви св.' Пок
рови УЛАД, 13-го лютого 

! відсвяткували свос Срібне 
Весілля. Зібралося багато 
приятелів, щоб віддати по
шану солідну і зразкову 
подружжю, зразковим бать
кам, що виховали двоє діто
чок, дочку Марію-Іру, яка 
с студенткою університету і 
сина Богдана, який є ори 
війську і мас надію бути 
піаністом - віртуозом. Мо
жемо подивляти трудолюби– 
вість цього подружжя, кот
ре крім своїх родинних обо
в'язків, уділюс багато часу 
нашій громаді. 

Дорогий наш Ювілят про
вадить церковний хор при 
церкві св Покрови, там с 
школа українознавства, де 
часто вчить наших діточок 
співу. Багато наспіло поба
жань, також з рідного краю 
зі Львова від сестри Ювілян
та Олександри, де висловле
но найщиріші побажання 
скорої зустрічі на нашій 
землі. Коли читав тостмай– 
стер д-р Тнмочко телеграму 
з вашої землі, то кожний з 
нас в ту хвилину перенісся 
до своїх рідних близьких і 
подумав про них. Але гумор 
п. д-ра Ти мочка їхні сумні 
думки перервав . . . 

П. д-р Тимочко як лікар, 
солідно і чесно допомагає 
хворим, і с душею товарис
тва м. Рочестеру. Панство 
Гейзлери ще мають родину 
в Дітройті , яка приїхала на 
це урочисте свято п-п. М. 
Бойдуй зі своєю донечкою 
Анною. При милій атмосфе
рі піднесено тост Ювілятам і 
з тої нагоди переведено збір
ку на УВАН, яка дала су
му 51 дол. Зложили: Пан
ство Гейзери, пп. д-р Тнмоч
ко та родини Соболевські. 
проф Гадзінські, проф. ІІІу– 
лешкк, пп. Боднари, Ковалі, 
Бойдуй, о. Чернявський, па
ні Л. Карабіневич і Тара– 
бан. Л. Карабіневич. 

Замість квітів на свіжу могилу 
Дорогої Мами 1 Приятельки 

бп. п. Мепанії з Бородієвичів 
Грушневич 

складають на Український Науковий Осередок 
в Сарселі: 

інж. Тарас Г Р У Ш К Е В Н Ч 550.00 
д-р Микола ГРУШКЕВІІЧ 50.00 
Софія з ВАЧННСЬКІІХ 1 
Микола ЗАЛОЗЕЦЬКІ 15.00 

Ралом 9115.00 

АМЕРИКАНСЬКА ПРОВІНЦІЯ ОО. ВАСНЛІЯН 
— оголошує — 

ЙрВІЛЕИНИЙ КОНКУРС 
` \ ` на 

(! МИСТЕЦЬКИЙ ОБРАЗ-ШОНУ 
Св. СВЩІИЧ. Йосафата Кунцевича, ЧСВВ 

з нагоди 
СТОРІЧЧЯ ЙОГО КАНОНІЗАЦП (1867-1967) 

Нагороди за Образ-Ікону: 
1. 51,000.00; 2. S500.00; 3. S300.00;. 

ВИМОГИ: 
1. Образ-Ікона Св. Йосафата мас: 

а) Зображати святого в черночій рясі або в архне– 
'ірейських ризах. 

б) Мати розмір 43" х 33" (палі) . 
в) Бути намальований олійними фарбами або темпе

рою. 
г ) . Б у т и відданий до Протоігуменату найдальше до 

30-го вересня 1967 року. 
2. Мистецьке Жюрі оцінить образи-ікони і призначить 

нагороди. Воно також зможе дати і більше нагород 
за інші образи чи ікони. 

3. Всі нагороджені образн-іконн Св. Йосафата стануть 
власністю Отців Василіян у З Д А з правом репродукцій. 

За ближчими поясненюшн щодо конкурсу, просимо 
звертатися на адресу: 

Vtjry Rev. NICHOLAS М. KOHUT, OSBM 
Provincial Superior 

і 22 gfi4 7th Street New York, N.Y. 10008 
l \ g - а г а е – д е а с 3 g - Д Т е Ц 

„СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦГ в БРУКЛИНІ, Н. Й. 
Після повного успіху в Ню Иорку. Нюарку І Філадельфії 

народня комічна оперетка на 3 дії ' 

„СВАТАННЯ на ГОНЧАРЇВЩ" Г. Кв.-Основ'яненка, муз. К. Стеценка 
буде виставлена в неділю. 19-го березня 1987 p.. о год. 5-ІЙ по полудні на сцені 

шкільної авдиторії при Церкві св. Духа, 158 N. 5th Street. Brooklyn. N.Y. 
У виконанні оперовнх співаків, драматичних акторів українських ттатріп. ка
мерної оркестри а б. чл. львівської опери І абеольвеїггів УМІ 1 хору опери. Тан
ки у виконанні балетної групи СУМА, Н. И. Постановка: Т. Федоровича, дири
гент: О. Стратичук, сце”нічне оформлення: Т. Федоровича, танки: О. 1'спаа, 

Д о х і д призначений на сплату довгій цілоденно! школи. 
Брати Canarsie Line і висідати на Bedford Ave. 

IOC ЮС aoi 

її весільне прийняття дуже важливе для кожного! 
с ім П Р И Ч И Н , Щ О Б й о г о 
ПЕРЕВЕСТИ В ГОТЕЛЮ 
БЕЛМОНТ П Л А З А : 
9 Елегантні балеві залі, які прегар

но надаються навіть для най
більш величавих весільних прий
нять. 

ш Положений у гарній східнтй око
лиці міста — Lexlnjrton Avenue 
at 49th St. в серці Меигеттену. 

о Безплатна кімната для молодих. 
т Першорядна міжнародна кухня й 

українські присмаки. 
о Персональна обслуга 
о Шин, з яких будете 'Вдоволені. ` 
т Прийняття в готелях завжди ви– 

гідігіші. 
Робіть це зараз . Телефонуйте д о 
Відділу Весільних Прийнять — 
PL 5-1200 

B E L M O N T P L A Z A H O T E L 

Дім першорядних українських весільних прийнять. , 

: . : - - z r 

Ділимося сумною ПІСТКОІО л Приятелями І Знайомими. 
що у понеділок, 27-го лютого 1967 року відійшла v Вічність 

Найдорожча МАМА, БАБУНЯ, ТІТКА і ПРАБАВУНЯ 

сл. п. 
НІНА МИХАЙЛІВНА НАЗАРЕНКО 

(з роду ОРЛИК) 
пропацини 81 рік. 

Похорон відбувся '2-го березня Ш!7 року п Православній Церкві св. Архн– 
стратнгм .МихіїГ.іа, Мііііісалоліс, МІ сота . 

В глибокому смутку: 
дочка: МАРІЯ ГНОСВА та внук О Л Е К С А Н Д Е Р 
племінники: МИХАЙЛО ГІІОСВИП з дружиною 

ЕФРОЗИНОЮ та сином А Н А Т О Л Е М 
ВАСИЛІ. ГНОСВНП 
ГРИГОРІЙ БУРЯК 

внучка: ОЛЬГА БРЕСЛАВЕЦЬ а мужем ПАВЛОМ. 
і дітьми, правнуїсамн бабуні. Г А Л И Н О Ю , 
КАТЕРИНОЮ. ОЛЕКСОЮ та М А Р И Н О Ю 

ВІЧНА ЇП ПАМ'ЯТЬ! 
1127 - N.E. fi(h Street 
МіїшгараІІн, Minn. 5.V113 

іО 

Я Я 

Ділимося сумною вісткою а Родиною І Знайомими, 
що Н-го березня ИМЇ7 p.. ііріійііяшіїн Найсвятіші Таянх, 

відійшов у Вічність па 76-MV році життя 
паш Найдороисчий ВУПКО'і СТРІШКО 

БЛ. П. 

др. МИХАЙЛО МАНДЗИК 
довголітній лікар п ІЦирці. о. учасник Визвольних Змагань, поручнях 

Української Галицької Армії, сотник-лікар І Дивізії УНА. !' 
ПОХОРОН відбудеться в суботу. 11-го бе|ККНІЯ 1967 р. о год. 9-ій ранку, 

з церкви св. Йосафата в Рочеетері, її. П. 

В глибокому смутку: 
сеетрінок — МИХАЙЛО К У Л И К з Родиною 
братаїїиця — МАРІЯ МЕЛЬНИК з Родиною 
британок - д-р СТЕФАН М А Н Д З Н К 
Г.лнж ..: 1 дальша Година в Америці, Канаді 

1 в Гідному Краю 

-– 



СВОБОДА, СУБОГАГ, 11-го БЕРЕЗНЯ -1867 
"' "і і, - даведдяднияьвйшииі 

л. 44. 

ічсяеоввдоші зшоіякхвкявоавс к жвся 

ALMOHR CO 
136 First Avenue Btew York, W.Y. 

I 

УКРАЇНСЬКА ІМПОРТОМ ФІРМА 
- оферус — 

ДЛЯ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ КРАМНИЦЬ 
, - з нагоди 

ВЕЛИКОДНІХ С9МТ 

ОБРУСИ, ДОРІЖКИ І СЕРШХИ 
З УКРАЇНСЬКИМИ ВИШИВКОВИМИ ВЗОРАМИ 

ПО ІІЛ1ЇІІИЖЧІІХ ЦІНАХ 
ПАШ клич кожний УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ В РІДНОМУ СТИЛІ, 

БО В НАРОДНІЙ ТРАДИЦІЇ, НАША СИЛА! 

'Щ Праця 51 г 
є HELP WANTED MALE .9 

яшгнгшштш s Щодо сала, щодо м'яса, — 
Б Пана Юлька перша кляса! 

НА ДАВНОМУ, Л ДОБРЕ ВСІМ ЗНАНОМУ МІСЦІ, 
- відновлена — 

Українська М'ясарська Фірма 
J. В. MEAT PRODUCTS 

Юліяна Бачинського 
пригадується ласкавій увалі ВШановного Громадянства 

Ню Иорку та околиці, поручаїочи 
і ЗАВЖДИ СВІЖІ, ПЕРШОРЯДНОЇ я к о с т и 

М'ЯСИВА і ЗНАМЕНИТІ М'ЯСНІ ПРОДУКТИ 
- ЗОКРЕМА ІМПОРТОВАНІ і ВЛАСНОГО ВИ

РОБУ ШИНКИ і КОВБАСИ. 
Наша адреса: 

166 AVENUE " В " NEW YORK 9, N.Y. 
(поміж Ю-оіо і 11-ою вулицями) Тел.: СА 8-5590 

аааваюютан 

Я В П'ЯТНИЦЮ, 10-го Б Е Р Е З Н Я 1967 РОКУ 
ЕІДКРИЛАСЬ 

УКРАЇНСЬКА ФІРМА 
М'ЯСАРНЯ РІЗНИХ ВИРОБІВ 

КОВБАСИ, ШИНКИ, ІМПОРТОВАНІ 
І ВЛАСНІ ВИРОБИ 

при 266 CENTRAL AVENUE 
JERSEY CITY, N.J. Тел.: 795-5444 

Власники: ГАИДУЧЕНКО 1 СЕНЬГУРА 

8 ПРИЧИН, ЧОМУ PODAROGIFTS, INC. ПРИ
ТЯГАЄ ТИСЯЧІ НОВИХ КЛІЄНТІВ, ЯКІ ВИ
СИЛАЮТЬ 

ДАРУНКИ ДО СССР 
1. Вони не потребують тратити часу на закупи і ношен

ня пакунків до висилкових бгор. 
2. Вони не потребують вгадувати розміру чи кольору. 
3. Вони заощаджують всі митні оплати, кошти пакуван

ня і пересилки. 
4.' Вони вибирають один із специфічних дарунків: авта, 

мотоциклі, телевізії, радіо, холодільннкн або 
5. Вони купують ЗАМОВЛЕННЯ НА ЗАКУП ТОВАРІВ, 

на які їхні кревні можуть дістати товар після свого 
вибору в спеціяльннх Внешпосилторгу 

ДОЛАРОВИХ ” КРАМНИЦЯХ 
6. їхні кревні можуть дістати харчі, текстилі, одяг і обу– 

ву. що нідпиг.ідатнме їхньому власному смакові і роз
мірові. 

7. Вони щадять час, тому що ùe не с транс-атлянтнйська 
пересилка. 

8. Вони щадять гроші, тому що товар в ДОЛЯРОВИХ ' 
КРАЛНІИЦИХ г. в дуже НИЗЬКІЙ ціні. 
Відвідайте нашу пиставову залю в New York City. 

Шліть свої замовлення або запити до: 

PODAROGIFTS, INC, 
(Одиноке Представництво на Дарунки в ЗДА) 

220 Park Ave. South New York, N.Y. 10003 
Tel.: (212) 228-9547 

або до одного з цих філій: 

Package Express and Travel 
Agency, Inc. 

1530 Bedford Avenue Brooklvn 16, N.Y. 
Tel.: 212 CI 5-7905 

або до одного з їхніх відділів. 

Cosmos Parcel Express Corp. 
45 West 45th Street .flew York, N.Y. 10036 

Tel.: 212 IN 7-5522 
або до одного з їхніх відділів. 

Globe Parcel Service, Inc. 
716 Walnut Street Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 WA 5-3455 
або до одного з їхніх відділів. 

й Miscellaneous й 

S 
Discounts 20Гг "to бО^ used 
Seta at Hugh Savings. Latest 

age St. rating Charts. 

ENCYCLOPEDIA 
EXCHANGE 

272 Central Avenue 
ORANGE, NEW JERSEY 

. Call -
201 676-0052 or 201 722-8022 

SERVICES 

Home Repairs 
''ATTENTION" 
Home owners. Deal directly 

with 
GRANCO 
ON ANY JOBS. 

From cellar to roof A save on 
the salesman's commision. No 
money down. Up to seven years 
to pay. Bathroom, basement, 
kitchen. All type of home im
provements. For free estimates 

cheerfully given call 

Granco 
Installation 
67 Montgomery Avenue 

IRVTNGTON. N.J. 
371-3578 - Day, Night or 

Sunday. 

ffl Real Estate ES 
УВАГА УКРАЇНЦІ 
ПАРАФІЯНИ 
Д Ж Е Р З І СИТІ! 
Масмо до набуття кілька 1 ft 
2 род. домів в околиці україн
ської школи при Bentley Ave. 

г Джерзі Ситі. 
2-РОДИНШ МІСЬКІ 

ДОМИ 6 А 4 
Прямо навпроти української 
школи при Вентлей. Екстра 

великі кімнати, свіжо 
відновлені. 

ІМПОЗАНТНІШ 
1-РОДИННИИ 

G.I.'S NO SS DOWN - F. 
Н. А. Малий завдаток, вел. 
простора вітальня, їдальня. 
модер. ясна кухня, пральня, 5 
подвійних спалень, гараж на 
2 авта, відокремлено, F. Н. А. 

оцінюг. на 122,550. 
Також інші. За дальшими 

іноюрмація,ми тел. 
J. і KISLAK. INC. 

Realtors — Exclusive Brokers 
32 Join-nil Square 
Jersey City, N.J. 

Ob 3-7100 

ОЗОН ПАРК I 
СИЛЬНІ, 

МУРОВАНІ 
2-РОДИННІ ДОМИ 

S38.990 і 
Негайно до зайняття. 5 по-4 
над 5 -г 3 кімнати (walk 
in) з лазничкою. 1 зона пе

реїзду. Всі вигоди. 
J|30 РОК. МОРТҐЕДЖУ 

Правильна оцінка — Льо ” 
кагори вже чекають. 

Модель тел.: 885-2552 
102nd St. ft Liberty Ave. 

Teakwood 
Estates 

an F.E.T. Builder 
Модель відкритий в субот 

і неділю, u інший час за 
домовленням. 

VI 7-4261 (516) OR 6-1584 X t - - ш ш ш ш т и м и s 

МЕХАНІК 
1-шоклясйнй 
А-1 механік. 

BREWSTER FORD 
(914) BR 9-2992, N.V. 

НЮПОРКСЬКА ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 
та irt'""t"'1 сдепДяльяохягі 

JJCHALLER ft Ц Е В Е Н 
- Д Ш ЯКОСТЕЙ -

РІЗНІ М'ЯСНІ ВИРОБИ, СВІЖЕ М'ЯСИВО ДО ВАРЕННЯ 1 ПЕЧЕННЯ 
Ф КОВБАСКИ 9 ШИНКИ 9 

ВЕЛИКИХ ВЕЛИКИХ КРАМНИЦЬ КРАМНИЦЬ 
hi NEW YORK: 1654 2nd Avenue (85-86 Ste.) - TR 9-3047 
In RIDGEWOOD: 56-54 Myrtle Avenue - AS 4-3210 
bi ASTORIA: 28-28 Stelnway Street - IV 3-5540 
FRANKLIN SQUARE, L.I. 981 Hetnpetfsad Tpk - 437-7677 
In FLUSHING: 41-06 Май Street - HI 5-2552 
In JACKSON HEIGHTS: 82-10 37fh Avenue - DE 5-1154 

Ірвінґтон, H. ДІК. 
30-ЛІТТЯ ВІНЧАННЯ ПАНСТВА ПЕТРА 

І ПАРАСКЕВП МАЦІБОРСЬКИХ 

ЗАГАЛЬНА 
ФАБРИЧНА 

ПОМІЧ 
Всі роди. Досконалі умовний 
праці, юнійні бенефіти, почат
кова платня 31.60 на годину. 
Періодичні підвишки, доскон. 
можливості, добра нагода для j 

відповідних. 
GENERAL FIBRE PRODUCTS 

73-33 Woodha-ven Blvd. 
Glendale, Queens 

TW 7-8000 

LABORATORY 
TECHNICIAN 

Control Testing of pigments 
and dyes. Apply 9 A.M. to 

5 P.M. Mon. - Fri. 
General Aniline Si Film 

15 Market St. Pateraon, N.J. 

СОЛІДНІ ФІЗИЧНІ 
РОБІТНИКИ 

І моханікн-машиністи. 10 ран, 
— 6:30 веч. Добра, постійна 
праця, Добра платня, всі ос
новні бенефіти. зголошуватись 

особисто в 
Duke Laboratories 

Duke Place, S. Norwilk, Conn. 

MULTIPLE COBL WINDERS 
also Hand winders for all 
Transformer Coils. Добра плат
ня, постійна робота, гарні умо

вний праці. 
F. V. Coll Winding 

118 Emmlt St. Newark, N X 
Питати за Mr. Foica 

201 248-6382 10 p. . 5 no uo.i. 

MACHINIST—MECHANIC 
with knowledge of welding. Ex
perienced — for steady work in 
small shop — good opportunity. 

Harcord Mfg. Co. 
125 Monitor Street 
Jersey City, N.J. 

AAMCO A 

Автоматичні трансмісії. 
Іисталювання, п є p є б удова, 
swing man. sy3 днів. Висока 
платня, добрі умовний праці. 

198 Е. Newman Springs Rd. . 
Red Bank, N.J. 842-2500 

ВОДН-ШОФЕРИ 
Нічна праця. Повний час. 
Останні моделі авт. Мусить 

мати приємний вигляд і 
особовість. Radio Dispatched. 

Plainfleld Cab A Livery Sen Ice 
201 E, 2nd St , Plainfleld, NJ. 

Тел.: (201) 754-8970 

Трикотажники 
Навчимо, всі бенефіти. 
DOMESTIC LACE 

MANUFACTURER, INC. 
65 ̀ West Sheffield Avenue 

Englewood, : ; . j . 

m Різне Б 

і Повна 
.Гарантія 

ГРОШІ 
в УКРАЇНУ 
через Внешпосилторг, 

Москва. 
ПЕРТИФШАТИ ДОЛЯРІВ' 

)ЗДА ДО СПЕЩЯЛЬНИХ. 
'КРАМНИЦЬ НА ДОЛЯРИИ 
| про які Ви вже так багато 
чули. Ваші кревні можуть) 

І вибрати з найкращої якос– 
'ти американських, захід, і 
.європейських і домаш. ви– 
Іробів так як: хар^і, тексти– 
,лі, одяг, дом. приладдя і 
І багато інших артикулів., 
Цей товар, можна дістати. 

(тільки на цертнфікати до– ( 
лярів ЗДА, але не за готів– 

|ку в рублях. ЦЕРТИФІКА–, 
ГТИ ДОЛЯРІВ ЗДА ВАР– І 
ьТУЮТЬ Б І Л Ь Ш Е , ЯК. 
' Д В А Р А З И , ТАК БАГАТО) 
І Я К ГОТІВКА В РУБЛЯХ. 
І ц п т в С Н Е шильної 
ДОЛЯРОВИХ СКЛЕПАХ, 

) ЗНИЖЕНІ ДО МЕНШЕЄ 
ЯК НА ПОЛОВИНУ. 

ІКрамниці на долярн с в ба
гатьох великих містах. Там, 

|де не має крамниць на до–, 
'ляри, відборець може купи– 
|ти поштою ті самі товари. t 

| Абсолютно 
жадної 
оплати. 
Немас жадної оплати за об– 

I слугу, для висилаючого 
'ані для відборця, тому що 
кошти платить Внешпоснл– 

Іторг. Жадних відтягнень. 
Достана до 3-4 тижні. 

(Жадного ограпичеяня. Мог 
жете висилати кожну су– 
|му I так часто як Ви хоче
те. ЗАМОВЛЯЙТЕ ТЕПЕР 

| - ЗАМОВЛЯЙТЕ ТІЛЬКИ 
ЧЕРЕЗ 

INTERTRAOE 
EXPRESS CORP. 

125 Bast 28rd Street 
NEW ТОВК, N.Y. 10010 
Питайте за даровими 

каталогами. 

В суботу 25-го лютого від
значено 30-ліття подружньо
го життя панства Петра і Па– 
раскевії МацІборських. Це 
родинне свято відбулося в 
панства Михайла Шаркеви -
чів, і в ньому взяли участь 
родина Ювілятів та приятелі 
і знайомі. 

Свято підготовили в тайні 
дочка панства МацІборських 
Марія, їх зять і дочка Ірина 
та приятелі. Несподіванкою 
була присутність на святі 
сестри п. Маціборської пані 
Марії Вівчок, яка прибула 
аж із Канади на цей Ювілей. 

Панство Маціборські відо
мі на терені Нюарку - Ірвінґ– 

й Праця й 
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РОБІТНИКИ ВІДБИТКОВИХ 

МАШИН 
Гарні репродукції. Денна пра
ця для мужчин, від 12 ночі до 
ранку за вищу платню. Потре– 
бусмо також досвідчених ліно– 
типовнх складачів, тільки вно
чі. Праця в оголошеневій аген
ції. Охолоджуване повітря, по

стійна праця в гарних 
умовннах. 

TRI-ART8 PRESS 
MU 6-5049 

ДО НАПРАВ 
машин до шиття. Досвідчений 
або здібний до науки до фаб
рики чоловічого одягу. Добра 
платня, постійна праця, бага
то бснефітін. Пишіть Personnel 

Manager. 
Timely Clothes, Inc. 

1415 North Clinton Avenue 
Rochester, N.Y. (716) 266-1020 

СУПЕРІНТЕНДЕНТ 
Подружжя. Досвід. 39 апарта
мент. Garden Type Building 
Modern. ф4 олива. Рекомен
дації. Чудов. Модер. З кімн 
апарт. з комфортом' + 260 мі

сячно. Без малих дітей. 
65 West Broadway 

Long Beach. I..I. 
або тел. collect 

(516) GE 2-7370, Mr. Elliot 

й Праця Й 
HELP WANTED FEMALE 

ГОСПОДИНЯ-КУХАРКА 
в зрілому віці, досвід, останні 
рекомендації, мусить говорити 
по-анг.. добра платня, повин
на любити діти, добрий дім, 
власна кімната, лазннчка, TV. 

Тел.: (201) 763-4060 

NURSES RN 
INSTRUCTOR-OBSTETRICS 

INSTRUCTOR-CLINICAL 
Our accredited ft well known 
school of practical nuraing can 
'use your talent Immediate 
openings for qualified RN's 
with BS degree. Liberal bene
fits. Convenient to all boros. 

Apply or send resumes. 
Caledonia Hospital 

130 Parkslde Avenue 
( Brooklyn, N.Y. 

Attn: Mr. P. RECCHIA 
or call (212) 469-1000 

МАШШПСТКА 
ДЕЩО БУХГАЛЬТЕРП 

Праця для доброго уважли
вого боса. Пошукується точної 
машиністкн. велика скорість 
неконечна. Мусить мати дещо 
досвіду в книговеденні. Хоче
мо сумлінну, обов'язкову осо
бу. Досконала початкова плат

ня. Це с постійна, стала 
праця. 

Питати — Personnel Dept. 
Тел. YV 8-8400 

KEEFE ft KEEFE 
429 East 75th Street N.Y.C. 

NURSE-Asst OR Supervisor 
Excellent opportunity for quali
fied RN. Must have good super
visory A managerial ability. 
Central location — near trans
portation. Good working con
ditions ft benefits. Apply, or 

send resumes. 
Caledonia Hospital 

130 Parkslde Avenue 
Brooklyn, N.Y. 

Attn: Mr. F. RECOHIA 
or call (212) 469-1000 

МОЛОДА ЖІНКА 
до бухальтерійного відділу 
Мусить мати знання машинб– 
писаиня. постійна праця, при
ємні умовний праці, багато бе– 
нефітів. Праця там, де живите. 

J. L. Prescott Co. 
27 - 8th St. Passalc, NJ. 

777-4200 

тону, вони підтримують чи -
сленні установи на цьому те
рені, здобули собі тут числен
них приятелів, дуже люблять 
спортові імпрези. 

Провідником цього приєм
ного вечора був п. Юрій Кі– 
гірчак (сват), він дотепно за
бавляв гостей та створив дій
сно український весільний 
настрій. Він склав Ювілятам 
щирі побажання довгого і 
щасливого життя. 

Пан Михайло Матияш під
дав думку вшанувати цей Ю– 
вілей панства МацІборських 
зтЗіркрдр на добродійні цілі: 
на пресовий фонд ,,Свободи" 
і на побудову Січового (спор– 
тового) Дому в Нюарку. 

При помочі п. Івана Ілем– 
ського зібрано 35 дол. Жер -
твували по 5 дол.: Ювіляти 
панство Маціборські, п. Ми
хайло Матияш і панство Ва
силь Мацкевичі; по 3 дол,; 
панство Юрій Кігірчаки і Ми. 

кола Прядка; по 2 дол.: ро
дини: Ігор Кігірчак, Іван 1-
лемський, Михайло Шарке -
внч, Богдан Бортник, Василь 
Хомик, Михайло Винарчук і 
Борис Міллер. На пресовий 
фонд „Свободи" призначено 
10 дол., а на Спортовий Дім 
25 доляр!в. 

Вечір закінчено подякою 
панства МацІборських за та
ку милу несподіванку своїм 
дітям, зятеві, сестрі, прияте -
лям та. знайомим. Відспівано 
численнях українських пі -
сень та Многая Літа Ювіля
там. 

ЗІ. Матияш 

U A m e t . 
TAt ОМ S-S6M, New York City 

ОБДАДЖУСТЕ ГРОШІ -
- . КУПУЮЧИ В АРЦІ! а Різне ш 

Купуйте в підприємствах 
що оголошуються 

в „Свободі" 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

НЕДІЛЯ, 
12-го Б Е Р Е З Н Я 19G7 р. 

ГЕМПСТЕД, П. И. Місячні 
збори 327-го Відділу Т-ва 
Запорожська Січ, о год. 6-ій 
веч. в залі укр. кат. церкви 
при 709 Фронт вул. На збо
рах побіч звичайних справ, 
відбудеться вручення золо
того годинника, дару УНС 
— довголітньому членові п. 
Притиці. По офіційній час
тині — Мистецький Вечір, 
присвячений ві д д і ловому 
поетові п. М. Костишннові. 
під час якого будуть відчи
тані деякі внімки з його по
етичної творчостн. Збори за
кінчаться Товариською Ве
чіркою. Проситься членство 
прибути на цю імпрезу з ро
диною та запрошується за
гал громадянства. — Упра
ва. 

НЕДІЛЯ, 
19-го БЕРЕЗНЯ 1967 р. 

ЕОФФАЛО, Н. П. Місячні збо
ри Б-ва св. о. Миколая — 
127 Відд. о год. 11:30 ранку 
в церковній залі при ЗДлмор 
і Онейда вул. Просніться чл. 
прибути на збори і вирівня
ти свої , вкладки. Вкладки 
можна платити кожної неді
лі в вище згаданому часі і 
місці. - І. Була, гол., п-ні 
М. Гаравус, фін. секр., П. 
Гаравус, касир. 

Шліть 
ГРОШІ в УКРАЇНУ 

Гроші вислані через 
GRAMERCY 

с доставлені як ГРОШІ че
рез Банк Іноземної Торгів
лі в Москві. 

Ви с тільки певні з ліцен– 
зіованою фірмою. Без по
середників. Без скритих ко
штів. 

Н А Ш И Х 20 РОКІВ В 
ВИЗНЕСІ Г А Р А Н Т У Є 
ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ. 

Всі пересилки повністю 
гарантовані і забезпечені. 
Ліценція Департам. Банків 
і Забезпечення. Бондовано 
до 520.000.00. Офіційні по
свідки з СССР з підписом 
відборця. 

Достава до двох тижнів. 
Без відтягнень. 
Ставка: 9 рублів за фІО.00. 
Оплата: до S30.00 - 52.75; 

понад 530.00 - 109о 
G R A . M E R C Y 

S H I P P I N G I N C . 
744 Broad St., Newark, N.J. 

Найвищої якости артикули 
російської продукції 
С П Е Ц І Я Л Ь Н О 

Нові, дуже знижені, свя
точні ціни на авта, важні 
лише до 20 березня 1067 р. 

Скористайте з цісї 
пропозиції. 

Або шліть в дарунок цер
тнфікати долярів ЗДА для 
закупу в нових спеціяльннх 
доляровнх крамницях. Не
ма оплати за цю обслугу. 

ПИШІТЬ за нашими ката
логами зі сенсаційними но
вими пропозиціями, голов
но західніх харчів і текстн– 

GRAMERCY 
118 Е. 28th Street 

MU 9-0598 
New York 10016 Est. 1945 

ьот+ФЄілмюФФФФтоцФФбФФвФЗЛФ!М 
Українське Висалкове Бюро 

ROMAN PARCH. SERVICE 
141 2nd Avenue, New York City 
Tel.: GR 5-7450. Вяснласзю 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ і ХАР
ЧАМИ до СССР. Вишліть речі 
поштою до нас, а мн перешле
мо Вашим рідним. НОВІСТЬ! 
ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ. НЕ 
БЕРЕМО ЖАДНОЇ ДОДАТ
КОВОЇ ОПЛАТИ. Год. урядо
ві: понеділки — п'ятниці 
8:80-7:00 веч., суботи — 8:80 
— 6:00 веч., неділя — 10:00 — 

8:00 по полудні. 

W W W ^ W t W r f / ^ ^ J ^ K f ^ ^ ^ n M 

НЕТРЕБІ 
ДОВГО 
ЧЕКАТИ 

ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ САМІ І 
ЗАЖИИТЕ ЩЕ СЬОГОДНІ 

Д-ра И. МІЛЛЄРА 

З І Л Л Я 
під назвою 

J. MILLER'S PURE HERB 
COMPOUND tf 6, 

а вже завтра почуєтесь ліпше. 
Терплячі, с и м п т о м и як 

кваси жолудка, запір, нестрав
ність, гази, відбивання, заво
роти голови, біль у кряжах' І 
інші недомагання НЕ ЧЕ
КАЙТЕ, а спробуйте ЗАРАЗ! 

Зілля це не вариться, ані не 
запарюється, а вживається йо
го в природнім виді так, як с у 
пачці. Тни то воно таке поміч
не й корисне. 

Зілля це повинно находити
ся у кожній хаті, як перша по
міч. 

Ціна одної пачкн І10.00, а 
якщо хочете для свого пряя– 

і теля, тоді дві пачка тільки -
Я5.00. 

Якщо Ви незадоволені про
тягом 24-48 годин, зверніть 
пачку, а гроші будуть Вам 
сейчас повернені. 

Пишіть зараз, долучуючн 
чек або моні ордер на адресу: 
THE MILLER CO., INC. 

Dpt. 41 
790 Broad Street, Newark, NJ . 

ПОТРІБНО 

ДРУКАРЯ-ПРЕСМАНА 
ДО МАШИН 

PREMIER PRESS 
KELLY ^ KLUGE 

Голоситнсь: 
P. O. BOX 346 - JERSEY CITY, N. J. 07303 

Тел.: (201) 434-0237 

Праця Ш 
MALE Ss FEMALE u 

) 

Registered 
Laboratory 

Technologist 
Applications are invited from 
^Registered or the equivalent 
Medical Technologists -by the 
Uxbridge Cottage Hospital. 
'This is an increase in staff es
tablishment in a new laboratory 
working in the field of bacterio
logy, hematology and chemis
try. 
Excellent personnel policies are 
m effect at our hospital. 
Salary, commensurate w i t h 
qualifications and experience. 
Applications Invited from both 
-male and female laboratory 
technicians. 
Also openings for Registered 
Nurses all departments and 
Nurse Assistants, 
^.pply or send resumes: 

Administrator, 
COTTAGE HOSPITAL 
Uxbridge, Ontario, Canada 

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP. 
(Licensed by VNESIIPOSILTOBO) 

НАЙБІЛЬШ ВІДПОВІДАЛЬНА І ВІДОМА 
ФІРМА В АМЕРИЦІ З ДОВГОЛГГШМ 

ДОСВІДОМ ДЛЯ ВИСИЛКИ 

ПАЧОК-ДАРУНКІВ в СССР 
Відборець нічого не платить. Тисячі задоволених клісн– 
гів. Гарантована скора 1 солідна достава. Всі посилки 
забезпечені. Всі паші відділи мають иа складі великий 
вибір високоякісних товарів по дуже поміркованих ЦІтИГ– 
За інфориаціямн і безплатними каталогами звертайтесь 

до всіх наших відділів. 

COSMOS PARCELS EXPRESS, CORP.! 

NEW YORK S, N.Y. - 89 Second Avenue AL 4-6456 
NEW YORK, N.Y. 10011 - 108 West I4Ki St. CH 3-3005 
BROOKLYN 11, N.Y. - 870 Union Avenue EV 4^1952 
BROOKLYN 7. N.Y. - 600 Sutter Avenue DI 5-8808 
BOSTON 18, Mass. - 271 Shawraut Avenue LI 2-1767 
SOUTH BOSTON 27, Mass. - 827 W. Broadway AN 8-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2787 
TO 1-1068 
VI 1-5855 

BUFFALO 6. N.Y. - SS2 Filhnore Avenue 
CHICAGO 22, 111. - 2222 W. Chicago Avenno 
CHICAGO 8, ПІ. - 8212 S. Halsted Street 
CLEVELAND IS, Ohio - 904 Literary Road 
DETROIT, Mich. - 7300 Michigan Avenue 
GRAND RAProS, Mich. - 686-88 Bridge St. N.W. 

Tel.: OL 8-2256 
HAMTRAMCK, Mich. — 11888 Joe. Campau TO 7-1G75 
HARTFORD 14, Conn. - 200 Franklin Ave^ 1W.: 233-8030 

246-0215 
IRVTNGTON 11, NJ. - 762 Springfield Avenue ES 2-4685 
LOS ANGELES 22, Cal--960 So. Atlantic Blvd. AN 1-2994 
LAKEWOOD, NJ . - 126 - 4th Street FO 8-8569 
NEWARK 3, NJ. - 428 Springfield Avenue BI 3-1797 
NEW HAVEN, Conn. - 509 Congress Avenue LO 2-1446 
PATERSON 1, NJ. - 99 Main Street 
PASSAIC.NJ. - 176 Market Street 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th St, 
PITTSBURGH 8, Pa. - 1807 E. Carson 8tTeet 
SAN FRANCISCO, Calif. - 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn. - 905 Bank Street 
WORCESTER, Mass. - 169 MUlbury Stret 
YOUNGSTOWN 3, Ohio - 21 - 6th Avenue 

MU 4-4619 
GR 2-6387 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
FI 6-1571 
PL 6-6766 
SW 8-2868 
RI 8-0440 an 

Д О Б Р Е Ч И Т А Т И ДЛЯ 

Д І Т Е Й І МОЛОДІ 

СОЙКА– 
ШТУКАРКА 

РОМАНА ЗАВАДОВЯЧА 

Шяа — 1 лояя) 

Funeral ВВ 
й Directors 

Theodore WOLHWlN,lnc. 
Директор 

Похоронного Заведення 
128 East 7th Street 

NEW YORK, N.Y. (f) 
Tel.: GR 5-1487 

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

LYTWYH Ь LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і' ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey.; 
801 Springfield Avenue 

NEWARK, N.J. 
1RVINGTON, N.J. 

ESsex 5-5555 

ІВАН К0ВШЧНН 
FUNERAL ЙОЙЕ 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займається Похоронаия 
в стейті NEW JERSEY 

Ціни приступні ДЛЯ ВСІХ. 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так 1 
в ночі: 

JOHN XOWALDHYK 
129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

JERSEY CITY 2, N.J. 
Tel.: HEnderson 4-5131 

^w 

HETPO IPEHIl 
УКР. ПОГРЕБЇШК 
Займається Похоропамн 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу
ра. Модерна кашгаця До 

ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th,STREET 

NEW VORK^ ф 
ORej?on 4-2568 




